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Ι.
1.Προοίµιο
Το πολιτικό τοπίο που διαµορφώθηκε µετά τι̋ τελευταίε̋ εκλογέ̋ εµφανίζει σηµάδια έντονη̋ κρίση̋ αφορµή 
τη̋ οποία̋ υπήρξε η σχετική ήττα που γνώρισε το παγιωµένο πολιτικό σύστηµα του δικοµµατισµού. Η εξαιρετικά 
σύντοµη προεκλογική περίοδο̋, όπω̋ διεξήχθη εν µέσω των µεγάλων πυρκαγιών, απέκρυψε όλα τα µεγάλα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα και τι̋ ευθύνε̋ τη̋ Κυβέρνηση̋, ανάγκασε του̋ περισσότερου̋ πολίτε̋ 
να ψηφίσουν µε γνώµονα ιστορικά διαµορφωµένε̋ «συµπάθειε̋», αλλά έκανε και αρκετού̋ να αναγνωρίσουν 
το πού έχει οδηγηθεί η χώρα από την πολιτική των δύο µεγάλων κοµµάτων και να του̋ στρέψουν τα νώτα. Η 
κρίση εκδηλώθηκε τόσο στο ΠΑΣΟΚ, µετά την εκλογική του ήττα και τη µείωση των ποσοστών του, όσο και στη 
Ν.∆. µε την επισφαλή κοινοβουλευτική πλειοψηφία που τη̋ απέδωσαν οι κάλπε̋. Ήδη εµφαίνεται πω̋ η κρίση 
αυτή δεν θα «συνετίσει» την Κυβέρνηση αλλά, αντίθετα, θα οδηγήσει τι̋ επιλογέ̋ τη̋ προ̋ συντηρητικότερε̋ 
κατευθύνσει̋.

Η µείωση των δυνάµεων του δικοµµατισµού οφείλεται γενικότερα στη δυσφορία και αντίθεση των πολιτών τη̋ 
χώρα̋ στη νεοφιλελεύθερη πολιτική που εφάρµοσαν αταλάντευτα οι προηγούµενε̋ κυβερνήσει̋ τη̋ Ν.∆. 
όπω̋ και στη ποιότητα τη̋ αντιπολίτευση̋ που άσκησε η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Στην ίδια κατεύθυνση συνέβαλαν 
σηµαντικά ο ΣΥΝ και ο ΣΥΡΙΖΑ µε την ουσιαστική συνεισφορά του̋ στην ανάπτυξη σηµαντικών κοινωνικών 
αγώνων και πολύµορφων κινηµάτων, όπω̋ και µε την ουσιαστική αντιπολίτευση που άσκησαν µέσα και έξω 
από το Κοινοβούλιο. Πολύτιµο κοινωνικό δυναµικό έχει αρχίσει έτσι να απελευθερώνεται και εξακολουθεί να 
απελευθερώνεται. Ωστόσο η αντίθεση στον δικοµµατισµό συνολικά δεν έλαβε εκρηκτικέ̋ διαστάσει̋: παρά 
τη µείωση των ποσοστών του λίγο κάτω από το 80%, ο δικοµµατισµό̋, στηριγµένο̋ όπω̋ είναι σε µεγάλα και 
ποικίλα συµφέροντα, παραµένει ισχυρό̋ και ετοιµάζει την αντεπίθεσή του. Ο νέο̋ εκλογικό̋ νόµο̋ που ετοι-
µάζεται συνιστά εύγλωττο  παράδειγµα.  

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
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Το αποτέλεσµα των εκλογών και η νέα συγκυρία που διαµορφώθηκε ανοίγουν µια νέα ελπίδα για την Αριστερά 
γιατί δείχνουν πω̋ το πλέγµα συµφερόντων που κρατά καθηλωµένο το πολιτικό µα̋ σύστηµα, δεν είναι ανίκη-
το. Ανοίγονται δυνατότητε̋ να ασκείται αποτελεσµατική πολιτική όχι µόνον ενάντια στι̋ δυνάµει̋ του δικοµµα-
τισµού αλλά και εντό̋ των τειχών του, µε την ορατή προοπτική να ανατρέπονται συντηρητικέ̋ πολιτικέ̋ επιλο-
γέ̋ και να διαµορφώνεται ευνοϊκότερο̋ συσχετισµό̋ δυνάµεων υπέρ των εργαζοµένων, των ανέργων και των 
αποκλεισµένων, υπέρ των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωµάτων και τη̋ περιβαλλοντική̋ προστασία̋.

Η παραπέρα αποσταθεροποίηση των πολιτικών δυνάµεων του δικοµµατισµού θα επέλθει από τη δράση του 
ΣΥΝ, του ΣΥΡΙΖΑ και τη̋ Αριστερά̋ συνολικά, από την ενεργοποίηση δυνάµεων του ευρύτερου σοσιαλιστικού 
και οικολογικού χώρου και κυρίω̋ από την ενεργό αντίσταση όλων όσοι συνειδητοποιούν ότι για την δεινή 
θέση στην οποία έχουν περιέλθει από οικονοµική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτισµική άποψη την τε-
λική ευθύνη έχουν οι πολιτικέ̋ δυνάµει̋ του δικοµµατισµού µε την αντιλαϊκή νεοφιλελεύθερη πολιτική που 
εφαρµόζουν.

2. Ο ΣΥΝ και ο ΣΥΡΙΖΑ 

Η Αριστερά στο σύνολο τη̋ κατέγραψε σηµαντική ενίσχυση των δυνάµεών τη̋ στι̋ τελευταίε̋ εκλογέ̋. Ο 
ΣΥΡΙΖΑ αύξησε τη δύναµή του πανελλαδικά κατά περίπου 60% κυρίω̋ γιατί κατόρθωσε να αντιστοιχίσει τον 
πολιτικό του λόγο, τι̋ πολύµορφε̋ παρεµβάσει̋ του και τι̋ συγκεκριµένε̋ προτάσει̋ του µε την ενεργό εκ 
των έσω συµµετοχή του στα κοινωνικά κινήµατα που αναπτύχθηκαν στη βάση των µεγάλων προβλήµατα που 
αντιµετωπίζει η χώρα.   

Αυτό σηµαίνει πω̋ η ενίσχυση των δυνάµεών µα̋ δεν ήρθε τυχαία. Από το 4ο Συνέδριό του µέχρι σήµε-
ρα, το κόµµα µα̋ κατόρθωσε να καταστήσει απολύτω̋ διακριτό το αυτόνοµο πολιτικό του στίγµα έτσι ώστε ο 
ΣΥΡΙΖΑ να αναδειχθεί, παρά τι̋ µικρέ̋ του δυνάµει̋, στη µόνη ουσιαστική αντιπολίτευση στη Κυβέρνηση τη̋ 
Ν.∆. µετατοπίζοντα̋ το βάρο̋ τη̋ δηµόσια̋ συζήτηση̋ στα πραγµατικά κοινωνικά και πολιτικά ζητήµατα. Πα-
ράλληλα, το κόµµα µα̋, µαζί µε τη νέα γενιά των συντρόφων και συντροφισσών τη̋ νεολαία̋ του, συµµετείχε 
καθοριστικά ή ενθάρρυνε µε πολιτική ανιδιοτέλεια τόσο ιστορικά κινήµατα, όπω̋ το εργατικό, το αγροτικό και 
το φοιτητικό, όσο και κινήµατα πόλη̋ ή αυτόνοµε̋ δηµοτικέ̋ κινήσει̋, κινήµατα µε άξονα το περιβαλλοντικό, 
το φεµινιστικό, το µεταναστευτικό, τα ατοµικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώµατα, την καταστολή ή τι̋ διακρί-
σει̋ και βεβαίω̋ το κίνηµα κατά τη̋ νεοφιλελεύθερη̋ παγκοσµιοποίηση̋. Η εκλογική επιτυχία του ΣΥΝ και 
του ΣΥΡΙΖΑ, που ήρθε µετά τη σχετική επιτυχία των ίδιων δυνάµεων στι̋ δηµοτικέ̋ και νοµαρχιακέ̋ εκλογέ̋, 
οφείλει πολλά στο κίνηµα ενάντια στη νεοφιλελεύθερη παγκοσµιοποίηση, στα αντιπολεµικά και αντιρατσιστικά 
κινήµατα, στα κινήµατα µε κέντρο την παιδεία ή την αυτοδιοίκηση, σε όλη την κοινωνική κινητικότητα που ξεδι-
πλώθηκε. Σηµαντική στιγµή αυτή̋ τη̋ πορεία̋ υπήρξε η οργάνωση του 4ου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουµ 
και η διαδήλωση περισσοτέρων από 100.000 αγωνιστών στην Αθήνα.

Η πολιτική και οι παρεµβάσει̋ τόσο του κόµµατό̋ µα̋ όσο και του ΣΥΡΙΖΑ εστιάστηκαν ιδιαίτερα στα στρώ-
µατα που πλήττονται από τι̋ νεοφιλελεύθερε̋ καπιταλιστικέ̋ αναδιαρθρώσει̋. Προσπαθήσαµε να απευθυν-
θούµε σε εκείνου̋ που οι αµείλικτοι σήµερα κανόνε̋ τη̋ αγορά̋ τείνουν να θέσουν εκτό̋ κοινωνία̋, σε 
εκείνου̋ που υφίστανται την κοινωνική ανασφάλεια και την εργασιακή περιπλάνηση, στη γενιά των 500 ευρώ, 
στη νεολαία τη̋ αµφισβήτηση̋. Έτσι ο ΣΥΝ και ο ΣΥΡΙΖΑ συγκρούσθηκαν κατά µέτωπο µε την πολιτική τη̋ 
λιτότητα̋, τη̋ φτώχεια̋ και τη̋ ακρίβεια̋, µε τι̋ προσπάθειε̋ ιδιωτικοποιήσει̋ κάθε δηµόσια̋ περιουσία̋, µε 
την συνεχιζόµενη λεηλασία των ασφαλιστικών ταµείων. Επιπλέον, ΣΥΝ και ΣΥΡΙΖΑ είχαν καθηµερινή, συστη-
µατική και έντονη παρέµβαση σε όλα τα ζητήµατα που αφορούν το περιβάλλον µε την παράλληλη κατάθεση 
εναλλακτικών προτάσεων κάποιε̋ από τι̋ οποίε̋ κερδίζουν έδαφο̋.

Ο ΣΥΝ και ο ΣΥΡΙΖΑ συµπαρατάχθηκαν µε όλε̋ του̋ τι̋ δυνάµει̋ µε το κίνηµα µαθητών, φοιτητών και διδα-
σκόντων για την αναβάθµιση τη̋ δηµόσια̋ και δωρεάν παιδεία̋ και στι̋ τρει̋ βαθµίδε̋ τη̋ εκπαίδευση̋. Είναι 
και δική µα̋ νίκη η ουσιαστική αποφυγή τη̋ αναθεώρηση̋ του άρθρου 16 του Συντάγµατο̋ όπω̋ είναι και δική 
µα̋ επιτυχία η πλήρη̋ απαξίωση του λεγόµενου «νόµου-πλαίσιο» για τα Πανεπιστήµια, απαξίωση στην οποία 
συνέβαλε και το «αντινοµοσχέδιο» που παρουσίασε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. 

Μπορούµε να πούµε γενικότερα πω̋ η πολιτική που κατορθώσαµε να υλοποιήσουµε τα  χρόνια που µεσο-
λάβησαν από το προηγούµενο Συνέδριό µα̋ κινήθηκε πιο θαρραλέα στην κατεύθυνση τη̋ σύγκρουση̋ µε τα 
κατεστηµένα συµφέροντα και τι̋ δυνάµει̋ του νεοφιλελευθερισµού, περισσότερο κοινωνικά και κινηµατικά, 
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αλλά και ταυτόχρονα περισσότερο προγραµµατικά, καθώ̋ επιχειρούσαµε πάντα να προτείνουµε τι̋ δικέ̋ µα̋ 
εναλλακτικέ̋ λύσει̋ σε κάθε µεγάλο κοινωνικό πρόβληµα, λύσει̋ που στηρίζονταν στι̋ πραγµατικέ̋ κοινωνι-
κέ̋ ανάγκε̋ και συνοµιλούσαν απευθεία̋ µε του̋ αντίστοιχου̋ κοινωνικού̋ αγώνε̋. 

Στο ίδιο χρονικό διάστηµα το κόµµα µα̋ προσπάθησε να συµβάλει στη συνεργασία και την κοινή δράση των 
δυνάµεων τη̋ Αριστερά̋, όχι πάντα µε επιτυχία, χωρί̋ ωστόσο η ευθύνη να βαρύνει αποκλειστικά εµά̋. Συνει-
σφέραµε αποφασιστικά στην αναζωογόνηση του ΣΥΡΙΖΑ και προσπαθούµε να υλοποιήσουµε αποφασιστικά τη 
πολιτική συνεργασία µα̋ µε όλε̋ τι̋ συνιστώσε̋ του. Έχουµε µάθει ¯και µπορούµε να µάθουµε καλύτερα¯ να 
συνεργαζόµαστε, να συνοµιλούµε, να ακούµε, να πείθουµε. Η δύσκολη εκλογική µάχη δόθηκε από κοινού µε 
όλε̋ τι̋ συνιστώσε̋ του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και µε όλε̋ τι̋ απόψει̋ ή διαφορετικότητε̋ του ίδιου του ΣΥΝ, σε κλίµα 
συσπείρωση̋ και πραγµατική̋ ενότητα̋, χωρί̋ οι διαφορέ̋ να σκιάζουν κατά κανένα τρόπο τον κοινό σκοπό.  
Βέβαια το θέµα τη̋ ενότητα̋ τη̋ Αριστερά̋ απέχει πολύ ακόµη από το έχει ολοκληρωθεί. Έτσι συνεχίζουµε να 
επιδιώκουµε την άρση του πολυκερµατισµού τη̋ σε συνδυασµό, πάντοτε, µε την ενοποίηση του κατακερµατι-
σµένου κόσµου τη̋ εργασία̋.

Η εικόνα του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ που ανέδειξε ολόκληρη αυτή η πορεία έγινε ελκτική. Χάρη σε αυτή την 
έλξη εµπιστεύθηκαν και ψήφισαν τον ΣΥΡΙΖΑ ο κόσµο̋ των κινηµάτων κατά του νεοφιλελευθερισµού, η «γε-
νιά του άρθρου 16», οι απασχολήσιµοι των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, οι άνεργοι, οι στρατιέ̋ των 500 ευρώ, 
τα θύµατα τη̋ κρατική̋ καταστολή̋, εκείνοι που ασφυκτιούν από τη συρρίκνωση των ατοµικών ελευθεριών, τη 
ξενοφοβία και το ρατσισµό. Όχι όλοι βέβαια, αλλά, δεδοµένων των συνθηκών, αρκετοί. Τον ΣΥΡΙΖΑ εµπιστεύ-
θηκαν και ψήφισαν ακόµη αριστεροί και προοδευτικοί πολίτε̋ µε άλλε̋ κοινωνικέ̋ αναφορέ̋, ένα ιδιαίτερα 
αξιόλογο µέρο̋ τη̋ Ελληνική̋ κοινωνία̋, εκείνοι που θέλουν να ξαναποκτήσει η Αριστερά ουσιαστικό ρόλο 
στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. Αυτοί και εκείνοι βρήκαν στον ΣΥΝ και στον ΣΥΡΙΖΑ το πολιτικό φορέα 
που ανταποκρίνεται ¯πάντοτε λιγότερο από όσο θα επιθυµούσαµε¯ σε αυτήν την ανάγκη.

Το αποτέλεσµα των εκλογών µα̋ ικανοποιεί. Αυτά για τα οποία αγωνιστήκαµε µε επιµονή και υποµονή, 
αυτά που αποφασίσαµε στο προηγούµενο Συνέδριό µα̋ και προσπαθήσαµε να πραγµατοποιήσουµε, αρχίζουν 
να βρίσκουν πραγµατική ανταπόκριση. Προικιζόµαστε έτσι µε µια νέα αυτοπεποίθηση µπροστά στι̋ δύσκολε̋ 
συνθήκε̋ που καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε και δικαιούµαστε να είµαστε λελογισµένα αισιόδοξοι.    
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3. Οι πολιτικέ̋ δυνάµει̋ στο νέο τοπίο

α. Η Νέα Δηµοκρατία

Όσο διάστηµα κυβερνά τη χώρα, η Ν∆ συνεχίζει και εντείνει τη 
νεοφιλελεύθερη πολιτική των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ που διαδέ-
χθηκε. Μολονότι συγκρούστηκε µετωπικά ουσιαστικά µόνο στο χώρο 
τη̋ παιδεία̋, όλε̋ οι παρεµβάσει̋ τη̋ ¯αλλά και οι συνειδητέ̋ παρα-
λείψει̋ τη̋¯ συνεισέφεραν σηµαντικά στην αποδυνάµωση των εργα-
ζοµένων και ιδιαίτερα των νέων, απαξίωσαν παραπέρα το κοινωνικό 
κράτο̋ προ̋ όφελο̋ ιδιωτικών συµφερόντων σε κρίσιµου̋ τοµεί̋ όπω̋ 
η παιδεία και η υγεία, προχώρησαν στο ουσιαστικό ξεπούληµα τη̋ δη-
µόσια̋ περιουσία̋, σύσφιξαν τι̋ σχέσει̋ τη̋ µε ισχυρά κερδοσκοπικά 
κεφάλαια που έκαναν έντονη την παρουσία του̋ τα τελευταία χρόνια,  
άνοιξαν νέα πεδία στο κέρδο̋ αδιαφορώντα̋ για την καταπάτηση των 
ελεύθερων χώρων και την καταστροφή του περιβάλλοντο̋ ενώ παράλ-
ληλα εισήγαγαν στον δηµόσιο τοµέα τι̋ αντιδηµοκρατικέ̋ µεθόδου̋ 
του ιδιωτικού. 

Η οικονοµική πολιτική τη̋ Ν∆ παρέµεινε σταθερά προσηλωµένη 
στη µείωση του χρέου̋ και στη συγκράτηση του πληθωρισµού, ακο-
λουθώντα̋ πιστά τι̋ κατευθύνσει̋ που ορίζει το Σύµφωνο Σταθερό-
τητα̋. Έτσι, η µισθολογική πολιτική τη̋ στο δηµόσιο τοµέα επιδίωξε τη 
συρρίκνωση του µισθολογικού βάρου̋ του κράτου̋ και οδήγησε στην 
ουσιαστική µείωση των πραγµατικών µισθών και συντάξεων. Η φορο-
λογική πολιτική συνεχίζει να ενισχύει σκανδαλωδώ̋ του̋ οικονοµικά 
ισχυρού̋, µειώνοντα̋ κατά 10% τη φορολογία κερδών και µερισµά-
των και αυξάνοντα̋ παράλληλα του̋ έµµεσου̋ φόρου̋ (ΦΠΑ, τσιγάρα, 
καύσιµα, κλπ). Οι δαπάνε̋ του Προγράµµατο̋ ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
µειώνονται σταθερά ενώ οι υποσχέσει̋ για την αύξηση των κοινωνι-
κών δαπανών δεν τηρήθηκαν, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα την παι-
δεία, όπου το σχετικό ποσοστό του προϋπολογισµού, αντί να αυξηθεί 
προσεγγίζοντα̋ το ρητά υπεσχηµένο 5%, µειώθηκε κάτω από το 3% 
στον προϋπολογισµό του 2008. Οι «µεταρρυθµίσει̋», που κάποτε σή-
µαιναν µέτρα προστασία̋ από την ασυδοσία τη̋ αγορά̋, αντέστρεψαν 
πλήρω̋ το νόηµά του̋. Σήµερα αποβλέπουν στην ενίσχυση των αγο-
ραίων σχέσεων µε όλα τα µέσα, µε ιδιωτικοποιήσει̋ ή απορύθµιση̋, 
µε την προώθηση τη̋ «ευελιξία̋» στην αγορά εργασία̋, µε τη συρρί-
κνωση ή και τη στέρηση συνδικαλιστικών και πολιτικών δικαιωµάτων. 

Η προώθηση και επιβολή τη̋ νεοφιλελεύθερη̋ οικονοµική̋ και 
κοινωνική̋ πολιτική̋ τη̋ Ν∆ συνοδεύτηκε και συνοδεύεται από την 
ενίσχυση όλων των κατασταλτικών µηχανισµών του κράτου̋ και από 
έναν έντονο αυταρχισµό που εκδηλώνεται συχνά µε φανατισµό ενα-
ντίον των νέων, των εργαζοµένων κι όλων όσοι αντιστέκονται στι̋ επι-
λογέ̋ τη̋. Χαρακτηριστικέ̋ ήταν οι επιθέσει̋ κυβερνητικών στελεχών 
εναντίον του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ γιατί «τόλµησαν» να αντιταχθούν 
σθεναρά. 

Μέχρι τι̋ εκλογέ̋ η Ν∆ αποτελούσε αναµφισβήτητα την ηγεµόνευ-
σα πολιτική δύναµη. Η ουσιαστική υιοθέτηση από το ΠΑΣΟΚ τη̋ νεο-
φιλελεύθερη̋ στρατηγική̋ µείωσε την από µέρου̋ του αντιπολιτευτική 
πίεση στο ελάχιστο και επέτρεψε στη Ν∆ να κρύβει για καιρό του̋ αντι-
λαϊκού̋ στόχου̋ τη̋ πολιτική̋ τη̋ κάτω από το άλλοθι µια̋ γενικότε-
ρη̋, υποτίθεται, συναίνεση̋. Έτσι παγιδεύτηκαν ευρύτερα κοινωνικά 
στρώµατα µε τρόπο ώστε οι «µεταρρυθµίσει̋» που προωθούσε η Ν∆ να 
φαντάζουν σαν ελκυστικό̋ µονόδροµο̋. Ταυτόχρονα, η πίεση από τα 
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δεξιά τη̋ µπορούσε να απορροφάται µέσω τη̋ επιλεκτική̋ επίκληση̋ του τριπτύχου «πατρί̋-θρησκεία-οικογέ-
νεια», κάτι που έγινε ιδιαίτερα εµφανέ̋ κατά την προεκλογική περίοδο. 

Μολαταύτα η Ν∆ είδε την εκλογική τη̋ δύναµη να συρρικνώνεται αισθητά και τη βουλευτική τη̋ πλειοψηφία 
να µειώνεται επικίνδυνα, πράγµα που σηµαίνει πω̋ η ηγεµονία τη̋ είναι εύθραυστη. Αρκετοί από του̋ ψηφο-
φόρου̋ τη̋ συνειδητοποίησαν ¯και όλο και περισσότεροι συνειδητοποιούν¯ πω̋ δεν έχουν να κερδίσουν 
ουσιαστικά τίποτε από το οικονοµικό τη̋ πρόγραµµα. Παράλληλα, η οικονοµική ανάπτυξη που έχει παρατηρηθεί 
¯το µεγάλο «επιχείρηµα» τη̋ Ν∆¯ στηρίζεται κύρια στην κατανάλωση και την υπερχρέωση επιχειρήσεων και 
νοικοκυριών, πράγµα που καθιστά την ίδια επισφαλή και τι̋ επιπτώσει̋ τη̋ δυσβάσταχτε̋ για του̋ πολλού̋. Οι 
διαρροέ̋ τη̋ Ν∆ στι̋ λαϊκέ̋ και αγροτικέ̋ περιοχέ̋ θα ήταν σαφώ̋ µεγαλύτερε̋ αν δεν λειτουργούσαν απο-
τελεσµατικά οι παροχέ̋ τη̋ τελευταία̋ στιγµή̋ και τα πελατειακά δίκτυα που αντικατέστησαν ταχύτατα εκείνα 
του ΠΑΣΟΚ. Ειδικά οι ψηφοθηρική, στην ουσία τη̋, οικονοµική ενίσχυση των πυρόπληκτων, οι δεσµεύσει̋ στα 
οικονοµικά συµφέροντα για παραχωρήσει̋ εκτάσεων προ̋ «αξιοποίηση», οι συµφωνίε̋ µε τα εκδοτικά και 
τραπεζικά συµφέροντα κατόρθωσαν να συγκρατήσουν την εκλογική τη̋ δύναµη στο επίπεδο των 152 βουλευ-
τών. Μετά τι̋ εκλογέ̋, τόσο η ακροδεξιά πίεση από το ΛΑΟΣ όσο και τα «παράπονα» των βουλευτών που δεν 
υπουργοποιήθηκαν καθιστούν την µετεκλογική Κυβέρνηση ιδιαίτερα ευάλωτη εν όψει µάλιστα του αναµενόµε-
νου κοινωνικού αναβρασµού. Η ίδια η Ν∆ συναισθάνεται την αδυναµία τη̋ και οι παλινωδίε̋ τη̋ δείχνουν το 
πώ̋ η ίδια προσπαθεί σπασµωδικά να ανακτήσει την πολιτική ηγεµονία. 

β. Το ΛΑΟΣ

Το ΛΑΟΣ είναι τέκνο τη̋ ιστορική̋ ∆εξιά̋. ∆ιαθέτει στο πολιτικό του οπλοστάσιο ολόκληρη την λαϊκίστικη 
ακροδεξιά επιχειρηµατολογία, την οποία προσπαθεί να διαχειριστεί µε σχετικά χαµηλού̋ τόνου̋ προκειµένου 
να παραµείνει στο λεγόµενο «συνταγµατικό τόξο» και να µην αποκλεισθεί από ενδεχόµενε̋ κυβερνητικέ̋ 
συµπράξει̋. Το ίδιο εισέρχεται για πρώτη φορά στη Βουλή µε αυξηµένη παρουσία σε λαϊκέ̋ συνοικίε̋ και αρ-
κετά ακροδεξιά στοιχεία στι̋ γραµµέ̋ του. Για να το πετύχει, επωφελήθηκε από τη γενικευµένη δυσαρέσκεια 
προ̋ τα δύο µεγάλα κόµµατα του δικοµµατισµού εκφράζοντα̋ µια̋ µορφή̋ δεξιά ριζοσπαστικοποίηση λαϊκών 
και µεσαίων στρωµάτων, όπω̋ και ξενοφοβικέ̋, ρατσιστικέ̋ και εθνικιστικέ̋ απόψει̋ που διατρέχουν τον κοι-
νωνικό ιστό. Μετά την επιτυχία του, το ίδιο αποσκοπεί στη µετατόπιση τη̋ πολιτική̋ σκηνή̋ προ̋ τα δεξιά µε 
πολιορκητικό κριό την εθνικιστική ιδεολογία και την «ορθοδοξία». Η παρουσία και η πολιτική του µπορεί να 
µετατραπούν σε απειλή για τη δηµοκρατία αν δεν αναπτυχθεί η δέουσα ιδεολογική µάχη στο εσωτερικό των 
λαϊκών στρωµάτων που το ΛΑΟΣ επηρεάζει και αν οι υπόλοιπε̋ πολιτικέ̋ δυνάµει̋ δεν αντιληφθούν έγκαιρα 
τον κίνδυνο. 

γ. Το ΠΑΣΟΚ και η κρίση του 

Το αντιπολιτευτικό ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά διατήρησε στον πολιτικό του λόγο και στην πολιτική του πρακτική τι̋ 
βασικέ̋ συντεταγµένε̋ τη̋ στρατηγική̋ των κυβερνήσεων Σηµίτη. Αυτή υπήρξε µια στρατηγική η οποία, στο 
όνοµα του «εκσυγχρονισµού», προχώρησε σε αναδιαρθρώσει̋ σε βάρο̋ των δυνάµεων τη̋ εργασία̋, του δη-
µόσιου χώρου, των κοινωνικών και ατοµικών δικαιωµάτων και τη̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋, δηλαδή, σε τελευταία 
ανάλυση, σε αναδιανοµή του παραγόµενου πλούτου υπέρ των µεγάλων συµφερόντων. Η στρατηγική αυτή ήταν 
πλήρω̋ ευθυγραµµισµένη µε εκείνη των περισσότερων σοσιαλδηµοκρατικών κοµµάτων στην Ευρώπη τα οποία, 
έχοντα̋ υιοθετήσει τη νεοφιλελεύθερη εκδοχή του καπιταλισµού ω̋ αναπόφευκτο µονόδροµο, αυτοπροβάλ-
λονται ω̋ οι αποτελεσµατικότεροι διαχειριστέ̋ τη̋.  

Η εν λόγω στρατηγική είχε σηµαντικέ̋ επιπτώσει̋ στο ίδιο το κόµµα του ΠΑΣΟΚ. Πάντοτε στο όνοµα του «εκ-
συγχρονισµού», τα ανώτερα τουλάχιστον στελέχη του εκπαιδεύτηκαν στον κυβερνητισµό, τον κρατισµό και τον αρ-
χηγισµό ενώ η βάση του κόµµατο̋ ατόνησε και οι συλλογικέ̋ λειτουργίε̋ περίπου εξαφανίστηκαν.  Έτσι, τα όποια 
αριστερά ή αριστερότροπα στοιχεία χαρακτήριζαν τη φυσιογνωµία του ΠΑΣΟΚ τη̋ πρώτη̋ περιόδου του χάθηκαν 
εντελώ̋ από το προσκήνιο µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία µια̋ σοβαρή̋ κρίση̋ ταυτότητα̋. Καθώ̋ δε οι «µεταρ-
ρυθµίσει̋» των κυβερνήσεων Καραµανλή δεν ήταν τίποτε διαφορετικό στην ουσία του̋ από τον «εκσυγχρονισµό» 
των κυβερνήσεων Σηµίτη, ο αντιπολιτευτικό̋ λόγο̋ του ΠΑΣΟΚ περιορίστηκε σε λίγα θέµατα (κουµπάροι, διαπλο-
κέ̋, οµόλογα κλπ) ̄ τα οποία µάλιστα αντιµετώπισε από τη «διαδικαστική» του̋ πλευρά¯ χωρί̋ να διαφοροποιείται 
στα κεντρικά πολιτικά ζητήµατα, δηλαδή χωρί̋ τι̋ σχετικέ̋ αντιστάσει̋ και εναλλακτικέ̋ προτάσει̋. Από την άλλη 
µεριά, η «αριστερή αντιπολίτευση» εντό̋ του κόµµατο̋ αυτού συγκροτούνταν περιστασιακά, µε έντονα προσω-
ποπαγή χαρακτηριστικά, επιλέγοντα̋ ω̋ πεδία αντιπαράθεση̋ είτε τα ιδρυτικά στοιχεία τη̋ ταυτότητά̋ του είτε τη 
«πατριωτική» γραµµή. Με αυτά τα δεδοµένα η ήττα του ΠΑΣΟΚ ήταν προδιαγεγραµµένη. 
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Η κρίση που ξέσπασε στο ΠΑΣΟΚ µετά τι̋ εκλογέ̋ παρέµεινε κρίση ηγεσία̋, θίγοντα̋ τα επίδικα πολιτικά 
ζητήµατα στην καλύτερη περίπτωση ω̋ απλέ̋ επικεφαλίδε̋ και επικοινωνιακά σύµβολα. Η κρίση αυτή, µε την 
ένταση και τι̋ µορφέ̋ που πήρε, άφησε τα απλά µέλη και του̋ «φίλου̋» του ΠΑΣΟΚ, αλλά και αρκετά ίσω̋ 
στελέχη του, αµήχανα, σκεπτικά και προβληµατισµένα καθώ̋ συναισθάνονταν, από την ίδια την πείρα του̋, ότι 
τα προβλήµατα που έχουν προκύψει στο κόµµα δεν απορρέουν από ζητήµατα ηγεσία̋ αλλά από µια βαθιά κρίση 
πολιτική̋ και ιδεολογική̋ ταυτότητα̋. 

Σηµαντικέ̋ δυνάµει̋ που κοινωνικά ¯και εν µέρει ιδεολογικά¯ ανήκουν στην Αριστερά υπάρχουν στον ευ-
ρύτερο χώρο του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είχε καταγραφεί πριν από τι̋ εκλογέ̋ και τι̋ σχετικέ̋ διαρροέ̋ προ̋ τα κόµµατα 
τη̋ Αριστερά̋: Ήδη από την περίοδο του αντιπολεµικού κινήµατο̋ και του Φόρουµ, όπω̋ και κατά του̋ αγώνε̋ 
τη̋ εκπαιδευτική̋ κοινότητα̋ και τη̋ «γενιά̋ του άρθρου 16», µέλη και φίλοι του ΠΑΣΟΚ στρατεύτηκαν µε την 
Αριστερά µε αγωνιστικότητα και ειλικρίνεια. Μια τέτοια τάση επιβεβαιώνεται  µετεκλογικά και στι̋ µέρε̋ µα̋. 
Από την άλλη µεριά, το ζήτηµα του «διαλόγου» και τη̋ «συνεργασία̋» µε την Αριστερά τέθηκε έντονα κατά τη 
διάρκεια τη̋ ανοιχτή̋ κρίση̋ του ΠΑΣΟΚ από αρκετά ανώτερα στελέχη του. Ωστόσο οι σχετικέ̋ εκκλήσει̋ και 
προτροπέ̋ παρέµειναν µέχρι τέλου̋ στο απλό επικοινωνιακό επίπεδο χωρί̋ να θίγουν ούτε στο ελάχιστο τα 
βάθρα και τι̋ κύριε̋ εκφάνσει̋ τη̋ νεοφιλελεύθερη̋ στρατηγική̋ στην οποία έχει ρητά  συναινέσει το ΠΑΣΟΚ 
ω̋ αξιωµατική αντιπολίτευση, απλώ̋ διεκδικώντα̋ από τη Ν∆ την «κοινωνικά δικαιότερη» διαχείριση του αντί-
στοιχου κοινωνικού και οικονοµικού µοντέλου. Με αυτό δεδοµένο, καµιά συνολική πολιτική συνεργασία δεν 
µπορεί να υπάρξει µε το ΠΑΣΟΚ όσο και αν η από κοινού αντιµετώπιση επιµέρου̋ ζητηµάτων θα µπορούσε να 
αποβεί εφικτή κάποιε̋ φορέ̋. Με άλλα λόγια, κάθε αναβίωση προτάσεων περί «συνεργασιών», προτάσεων 
που συγκαλύπτουν το γεγονό̋ ότι η συνολική πολιτική του ΠΑΣΟΚ παραµένει ενταγµένη στη νεοφιλελεύθερη 
στρατηγική, απλώ̋ συσκοτίζουν τα πολιτικά πράγµατα στη χώρα µα̋.

δ. Το ΚΚΕ

Στι̋ εκλογέ̋ το ΚΚΕ αύξησε σηµαντικά τα ποσοστά του και ενισχύθηκε σχεδόν εξίσου στα αστικά κέντρα και 
στι̋ αγροτικέ̋ περιοχέ̋ εισπράττοντα̋ µέρο̋ τη̋ γενικευµένη̋ κοινωνική̋ δυσαρέσκεια̋. Για να επιτύχει του̋ 
εκλογικού̋ του στόχου̋, επικέντρωσε µε συστηµατικότητα την εκστρατεία του στην ψήφο διαµαρτυρία̋ επιχει-
ρώντα̋ να προσελκύσει τον κόσµο που έτεινε να στρέψει τα νώτα στα δύο κόµµατα εξουσία̋ και ιδιαίτερα στο 
ΠΑΣΟΚ. Καθώ̋ πάγιο στοιχείο τη̋ πολιτική̋ του είναι η µονοπώληση τη̋ Αριστερά̋, επιτέθηκε µε τρόπο συχνά 
ακραίο στον ΣΥΡΙΖΑ προσπαθώντα̋ να τον εκµηδενίσει. Σε αυτόν τον στόχο απέτυχε εντυπωσιακά. 

Οι λόγοι αυτή̋ τη̋ αποτυχία̋ δεν είναι µόνον πολιτικοί αλλά και ιδεολογικοί. Το ΚΚΕ σίγουρα επιδιώκει να εκ-
φράσει πολιτικά την εργατική τάξη και τα ευρύτερα λαϊκά στρώµατα. Αλλά ενώ αυτή η επιδίωξη το εντάσσει στον χώρο 
τη̋ Αριστερά̋, ο τρόπο̋ που προσπαθεί να την εκφράσει ¯µέσα από τη δήθεν µοναδικότητά του και την εν γένει αν-
θενωτική του πρακτική¯ αποτελεί και την αχίλλειο πτέρνα του. Το ίδιο είναι εγκλωβισµένο στη µέγγενη τη̋ αντίφαση̋ 
ανάµεσα στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν µε συγκεκριµένο και ουσιαστικό τρόπο τα κοινωνικά συµφέροντα που εκπρο-
σωπεί και στην αδυναµία τη̋ ηγεσία̋ του να κατανοήσει και να αντιµετωπίσει τι̋ πολλαπλέ̋ αντιθέσει̋ που παράγει ο 
παγκοσµιοποιηµένο̋ καπιταλισµό̋ (περιβάλλον, φεµινισµό̋, δικαιώµατα, ρατσισµό̋, εθνικισµό̋ κλπ). Καθώ̋ δε αυτή 
η αδυναµία του συναρτάται µε την προσήλωσή του στο µοντέλο «σοσιαλισµού» τη̋ τέω̋ Σοβιετική̋ Ένωση̋, οδηγείται 
σε πλήρη οργανωτική και πολιτική περιχαράκωση και σε ιδεολογική αποστέωση. Επιπλέον, η συστηµατική άρνησή του 
να συµπεριλάβει στι̋ θεωρήσει̋ και τη δράση του οποιοδήποτε στοιχείο πολιτική̋ συµµαχιών αναιρεί την επικαλούµε-
νη από το ίδιο προσήλωσή του στην «επαναστατική θεωρία» και το καθιστά συνολικά ανίκανο να προβάλει ουσιαστικέ̋ 
διεξόδου̋ πάλη̋ στο σήµερα και ένα ελκυστικό σοσιαλιστικό όραµα για το αύριο.   

ε. Αριστερέ̋ και οικολογικέ̋ δυνάµει̋ που δεν απέκτησαν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. 

Οι συνιστώσε̋ τη̋ παραδοσιακά καλούµενη̋ «εξωκοινοβουλευτική̋ Αριστερά̋» (ΜΕΡΑ, ΕΝΑΝΤΙΑ, ΚΚΕ µ-λ, 
ΜΛΚΚΕ) αύξησαν συνολικά τα ποσοστά του̋ αλλά παραµένουν µικρέ̋. Κάποιε̋ από τι̋ συνιστώσε̋ αυτέ̋ προ-
χώρησαν σε πολιτικέ̋ προεκλογικέ̋ συµπράξει̋, προσπαθώντα̋ ίσω̋ να µιµηθούν τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σχεδόν 
όλε̋ απέφυγαν να αντιπαρατεθούν µε την υπόλοιπη Αριστερά κατά την προεκλογική εκστρατεία. Επιπλέον, 
ορισµένε̋ από τι̋ δυνάµει̋ αυτέ̋ συµπαρατάχθηκαν ενεργά στα κινήµατα που αναπτύχθηκαν τα τελευταία 
χρόνια. Αυτά είναι θετικά στοιχεία τα οποία όµω̋ δεν αρκούν για να υπερκεράσουν τα αρνητικά χαρακτηριστικά 
των δυνάµεων αυτών. Η επαναστατική ρητορική, η αέναη επίκληση των συµβόλων και των διαχωρισµών τόσο 
µεταξύ του̋ όσο και µε την υπόλοιπη Αριστερά, η υπερ-ιδεολογικοποίηση και η συχνά σεχταριστική του̋ πρα-
κτική καθιστούν τον διάλογο µε τι̋ δυνάµει̋ αυτέ̋ πολύ δύσκολο στερώντα̋ έτσι τι̋ αναγκαίε̋ διαδικασίε̋ 
συνεργασία̋ και εν τέλει ανασύνθεση̋ τη̋ Αριστερά̋ από ένα γνήσια αγωνιστικό, κυρίω̋ νεανικό, δυναµικό. 
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Στο χώρο των οικολογικών δυνάµεων που δεν απέκτησαν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση αλλά κατέγρα-
ψαν ένα σχετικά ικανοποιητικό εκλογικό ποσοστό ανήκουν οι Οικολόγοι¯Πράσινοι. 

Οι Οικολόγοι¯Πράσινοι εισήλθαν στο πολιτικό προσκήνιο κυρίω̋ λόγω τη̋ συγκυρία̋ που διαµόρφωσαν 
προεκλογικά οι πυρκαγιέ̋ και οι εν γένει περιβαλλοντικέ̋ καταστροφέ̋ που γνώρισε η χώρα. Η πολιτική του̋ 
χαρακτηρίζεται από ένα είδο̋ πολιτικού πραγµατισµού που υποβαθµίζει όλε̋ τι̋ καθαυτό πολιτικέ̋ διακρίσει̋, 
του̋ στερεί ισχυρέ̋ κοινωνικέ̋ αναφορέ̋, του̋ αποµακρύνει από τι̋ διαδικασίε̋ κοινωνικού µετασχηµατι-
σµού και κάποιε̋ φορέ̋ του̋ εγκλωβίζει σε ένα είδο̋ διαχειριστική̋ λογική̋. Καθώ̋ ο ΣΥΝ και ο ΣΥΡΙΖΑ 
έχουν εντάξει στον ίδιο τον ιστό τη̋ πολιτική̋ του̋ θεώρηση̋ την οικολογική προβληµατική ενώ σε πολλά 
επιµέρου̋ ζητήµατα δεν διαφωνούν µε τι̋ απόψει̋ των Οικολόγων Πράσινων, η συνεργασία και η κοινή δράση 
µαζί του̋ είναι σήµερα απόλυτα εφικτέ̋. Το αν η συνεργασία και κοινή δράση, ωστόσο, µπορεί να οδηγήσει σε 
µια µονιµότερη πολιτική συµµαχία στην κατεύθυνση τη̋ σύγκρουση̋ µε τη νεοφιλελεύθερη πολιτική στα περι-
βαλλοντικά, οικολογικά και κοινωνικά ζητήµατα µένει να αποδειχθεί. Ο ΣΥΝ είναι διατεθειµένο̋ να αναλάβει 
όλε̋ τι̋ αναγκαίε̋ πρωτοβουλίε̋ προ̋ µια τέτοια κατεύθυνση. 



10 Οι θέσει̋ όπω̋ διαµορφώθηκαν και εγκρίθηκαν  στο 5ο Τακτικό Συνέδριο  του Συνασπισµού τη̋ Αριστερά̋, των Κινηµάτων και τη̋ Οικολογία̋

ΙΙ.
Για περισσότερο από δύο δεκαετίε̋, οι οικονοµικέ̋, κοινωνικέ̋, πολιτικέ̋ και πολιτισµικέ̋ εξελίξει̋ σε πα-
γκόσµιο επίπεδο έχουν καθοριστεί από τη νεοφιλελεύθερη στρατηγική. Οι ιδιωτικοποιήσει̋ και οι απορυθµί-
σει̋, σε συνδυασµό µε τι̋ νέε̋ τεχνολογίε̋, του̋ νέου̋ παραγωγικού̋ κλάδου̋, τι̋ νέε̋ εµπορικέ̋ σχέσει̋ 
και την επικυριαρχία του χρηµατιστηριακού/κερδοσκοπικού κεφαλαίου συγκρότησαν από κοινού µια τεράστια 
προσπάθεια αποκατάσταση̋ ενιαία̋ ταξική̋ κυριαρχία̋ σε παγκόσµια κλίµακα µε δραµατικέ̋ επιπτώσει̋ για 
όλε̋ τι̋ όψει̋ των κοινωνιών. 

Η όλη διαδικασία χαρακτηρίζεται από µια πρωτοφανή συµπύκνωση τη̋ συσσώρευση̋ του κεφαλαίου στο 
χώρο και στον χρόνο. Έτσι, οι πραγµατικέ̋ οικονοµικέ̋ ανάγκε̋ των κοινωνιών και των ανθρώπων έφτασαν να 
υποταγούν πλήρω̋ στο γρήγορο «κέρδο̋» που αποφέρουν οι εξαγορέ̋ και οι χρηµατοπιστωτικέ̋ συναλλαγέ̋, 
µορφή κέρδου̋ που αντιπροσωπεύει πλέον το αποκλειστικό µέτρο σύγκριση̋ σε παγκόσµια κλίµακα. Συγχρό-
νω̋, η γεωγραφική κατανοµή του οικονοµικού δυναµικού έγινε περισσότερο άνιση, παρέχοντα̋ νέα ώθηση 
στη γενική τάση του καπιταλισµού να καταστρέφει προηγούµενε̋ κοινωνικέ̋ και οικονοµικέ̋ µορφέ̋ και να 
δηµιουργεί περιθωριοποιηµένε̋ οµάδε̋, στρατιέ̋ οικονοµικών µεταναστών και ανέργων, εξαθλίωση και πείνα. 
Ενάντια σε όλε̋ τι̋ διακηρύξει̋ περί ελευθερία̋, ατοµική̋ πρωτοβουλία̋ και καινοτοµία̋, το κράτο̋ έγινε πε-
ρισσότερο συγκεντρωτικό και κατασταλτικό παρεµβαίνοντα̋ όλο και πιο αποφασιστικά προκειµένου να στηρίξει 
την εξουσία του από τον ταξικό και πολιτικό αντίπαλο. Παρά τι̋ εξαγγελίε̋, το κράτο̋ του νεοφιλελευθερισµού 
δεν είναι «λιγότερο» κράτο̋: είναι «περισσότερο» κράτο̋, κράτο̋ όµω̋ αυταρχικό και καθόλου κοινωνικό. 

Σε αυτόν τον κόσµο, στον κόσµο όπου κυριαρχεί η νεοφιλελεύθερη καπιταλιστική παγκοσµιοποίηση και ο 
θρησκευτικό̋ φονταµενταλισµό̋ και όπου η επιθετική στρατιωτική επέµβαση στο όνοµα τη̋ δήθεν «διεθνού̋ 
νοµιµότητα̋» έχει νοµιµοποιηθεί επικοινωνιακά, τα δεινά των λαών του κόσµου συσσωρεύονται και οι απειλέ̋ 
εναντίον του̋ γίνονται όλο και πιο χειροπιαστέ̋. Έτσι οι κοινωνικέ̋ κατακτήσει̋, οι δηµοκρατικέ̋ ελευθερίε̋ 
και τα ατοµικά δικαιώµατα συρρικνώνονται κάτω από το όριο ακόµη και µια̋ στοιχειωδώ̋ αξιοπρεπού̋ ανθρώ-
πινη̋ ζωή̋, οι κίνδυνοι για το περιβάλλον γιγαντώνονται µε απολύτω̋ ορατέ̋ οικολογικέ̋ καταστροφέ̋ βιβλι-
κή̋ κλίµακα̋, η ειρήνη απειλείται άµεσα σε πολλά µέρη του κόσµου, µε κύρια παραδείγµατα την αποσταθερο-
ποίηση που επιχειρείται στα Βαλκάνια, το συνεχέ̋ δράµα που ζει ο λαό̋ του Ιράκ, τη συνεχιζόµενη εξόντωση 
του λαού τη̋ Παλαιστίνη̋, την πλατιά προπαγανδιζόµενη στρατιωτική επέµβαση στον Ιράν.     

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση και τι̋ διαγραφόµενε̋ παραπέρα απειλέ̋, η πρόταση τη̋ Αριστερά̋ δεν 
µπορεί να είναι παρά η συσπείρωση στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στο κόσµο όλων εκείνων που υφίστανται  τα 
δεινά τη̋ νεοφιλελεύθερη̋ καπιταλιστική̋ παγκοσµιοποίηση̋, όλων των κοινωνικών και πολιτικών δυνάµεων 
που αντιστέκονται και θα αντισταθούν στον πόλεµο, στην εφιαλτική διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, 
στην εξάπλωση των ζωνών τη̋ απόλυτη̋ φτώχεια̋, στην οικολογική καταστροφή, στην περιστολή των ατοµι-
κών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωµάτων.

Οφείλουµε ωστόσο να σηµειώσουµε ότι το παγκόσµιο πολιτικό πλαίσιο έχει γίνει περισσότερο σύνθετο 
τα τελευταία χρόνια γιατί εκδηλώνεται µια σταθερή αµφισβήτηση τη̋ πολιτικοστρατιωτική̋ αλλά και τη̋ οικο-
νοµική̋ ηγεµονία̋ των ΗΠΑ. Η Ρωσία και η Κίνα έχουν αναδειχθεί σε ισχυρέ̋ δυνάµει̋ που είναι σε θέση 
να εντείνουν του̋ οικονοµικού̋, πολιτικού̋ και γεωστρατηγικού̋ ανταγωνισµού̋ ενώ παράλληλα το διαφαι-
νόµενο αδιέξοδο τη̋ Αµερικανική̋ πολιτική̋ στο Ιράκ και τη Μέση Ανατολή γενικότερα, όπω̋ και η σχετική 
χειραφέτηση αρκετών χωρών τη̋ Λατινική̋ Αµερική̋ από την επικυριαρχία των ΗΠΑ, τείνουν να κλονίσουν 
αποφασιστικά την προηγούµενη αδιαφιλονίκητη ηγεµονία του̋. 

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ
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Πιο συγκεκριµένα, η αποτυχία τη̋ πολιτικοστρατιωτική̋ συµµαχία̋ ΗΠΑ και Μ. Βρετανία̋ στο Ιράκ και το 
Αφγανιστάν, οδήγησε πλατιά κοινωνικά στρώµατα τόσο στη Μ. Βρετανία όσο και στι̋ ΗΠΑ να αµφισβητήσουν 
τι̋ αντίστοιχε̋ επιλογέ̋ και να αντιταχθούν ενεργά σε αυτέ̋, όχι µόνο γιατί το κόστο̋ σε ανθρώπινου̋ και 
κοινωνικού̋ πόρου̋ αποβαίνει όλο και περισσότερο δυσβάσταχτο, αλλά και γιατί ο «πόλεµο̋ ενάντια στην 
τροµοκρατία» αποδεικνύεται όλο και πιο καθαρά ένα απλό φύλλο συκή̋ που θέλει να καλύψει τα κλασικά 
ιµπεριαλιστικά κίνητρα που οδήγησαν στου̋ πολέµου̋ αυτού̋. 

Από την άλλη µεριά, η «πρόταση» προ̋ τα λαϊκά στρώµατα ότι οι «προσωρινέ̋ θυσίε̋ του̋» θα συµβάλουν 
καθοριστικά στην ανάπτυξη ώστε να κερδίσουν και οι ίδιοι, παρέµεινε η ανεκπλήρωτη υπόσχεση και αποδει-
κνύεται γρήγορα το µεγάλο ψέµα: οι οικονοµικοί δείκτε̋ τη̋ ανάπτυξη̋, τη̋ παραγωγικότητα̋ και τη̋ ανεργία̋ 
δεν θυµίζουν σε τίποτε εκείνου̋ τη̋ περιόδου πριν την επέλαση του νεοφιλελευθερισµού. Με άλλα λόγια, 
η αύξηση τη̋ «πίτα̋» όχι µόνο δεν ωφέλησε στο ελάχιστο του̋ εργαζόµενου̋, αλλά αντίθετα τα εισοδήµατά 
του̋ µειώθηκαν, οι εργασιακέ̋ σχέσει̋ έγιναν ανυπόφορε̋, η φτώχια στον κόσµο εξαπλώθηκε και πολλαπλα-
σιάστηκε και η συνολική ποιότητα ζωή̋ χειροτέρεψε αισθητά. 

Επιπλέον, το ίδιο το σύστηµα τη̋ οικονοµική̋ ηγεµονία̋ του Αµερικανικού νεοφιλελευθερισµού φαίνεται 
να κλονίζεται σε παγκόσµια κλίµακα. Παλαιότερα, οι  χρηµατοπιστωτικέ̋ κρίσει̋ σε διάφορα µέρη του κόσµου 
(ΝΑ Ασία, Ρωσία, Αργεντινή) ενίσχυαν βραχυπρόθεσµα το σύστηµα αφ’ ενό̋ µε το να πιέζουν τι̋ αντίστοιχε̋ 
χώρε̋ να υιοθετήσουν νεοφιλελεύθερα θεσµικά µέτρα και αφ’ ετέρου µε το να ενδυναµώνουν τι̋ χρηµαταγο-
ρέ̋ τη̋ Νέα̋ Υόρκη̋. Κυρίω̋ µετά το 2000 όµω̋,  η αστάθεια στι̋ χρηµαταγορέ̋ επηρεάζει και τι̋ πιο προω-
θηµένε̋ αγορέ̋ του κόσµου µε την παράλληλη δηµιουργία πολλών ανισορροπιών. Η πρόσφατη τρελή καθοδι-
κή πορεία του δολαρίου από τη µια µεριά τείνει χείρα βοηθεία̋ στα δηµοσιονοµικά και εξωτερικά ελλείµµατα 
των ΗΠΑ ¯ελλείµµατα που είχαν λειτουργήσει ω̋ ατµοµηχανή τη̋ παγκόσµια̋ οικονοµία̋ την προηγούµενη 
περίοδο¯ αλλά από την άλλη κλονίζει την εµπιστοσύνη προ̋ το δολάριο και ακυρώνει τη βούληση να χρηµα-
τοδοτούνται τα ελλείµµατα αυτά εσαεί. Το αν οι εν λόγω αντιθέσει̋ και ανισορροπίε̋ µπορούν να αρθούν µε 
παράλληλη διατήρηση τη̋ οικονοµική̋ ηγεµονία̋ των ΗΠΑ παραµένει σήµερα επισφαλέ̋ ζητούµενο.   

Είναι συγχρόνω̋ εντυπωσιακέ̋ οι εξελίξει̋ στη Λατινική Αµερική, όπου  δυνάµει̋ πολιτικέ̋ και κοινωνικέ̋ 
που αµφισβητούν την επικυριαρχία των ΗΠΑ αντιστέκονται, συσπειρώνονται, διεκδικούν και κερδίζουν µε σχή-
µατα συµµαχικά ακόµα και κυβερνήσει̋. Επιπλέον τα κινήµατα αντίσταση̋ που αναπτύσσονται στι̋ µέρε̋ µα̋, 
από του̋ Ζαπατίστα̋ στο Μεξικό µέχρι του̋ ακτήµονε̋ τη̋ Βραζιλία̋, οδηγούν µε γρήγορα βήµατα ολόκληρη 
την ήπειρο σε ένα σχεδόν πρωτόγνωρο κοινωνικό και πολιτικό αναβρασµό σε προοδευτική κατεύθυνση παρέ-
χοντά̋ µα̋ πρόσθετε̋ πηγέ̋ αισιοδοξία̋. 

Γενικότερα, τα κινήµατα κατά τη̋ νεοφιλελεύθερη̋ παγκοσµιοποίηση̋ και κατά του πολέµου, όπω̋ και 
όλα τα κινήµατα αντίσταση̋ που αναπτύχθηκαν λίγο πολύ παντού στον κόσµο από τα µέσα τη̋ δεκαετία̋ του 
1990 µέχρι στι̋ µέρε̋ µα̋, µε πιο πρόσφατα αυτά του Νεπάλ και τη̋ Μυανµάρ, αµφισβήτησαν τα δόγµατα τη̋ 
«ενιαία̋ σκέψη̋» και τη «βεβαιότητα» ότι ο νεοφιλελευθερισµό̋ είναι αναπόφευκτο̋ µονόδροµο̋. Ταυτό-
χρονα πλάτυναν τα ακροατήριά του̋ αρκετά πέρα από τα όρια τη̋ ιστορική̋ Αριστερά̋ µε αποτέλεσµα πλατιέ̋ 
µάζε̋ να έχουν φτάσει να υιοθετήσουν το σύνθηµα «ένα̋ άλλο̋ κόσµο̋ είναι αναγκαίο̋ και εφικτό̋» και να 
αναπτύσσουν του̋ αγώνε̋ που θα το κάνουν πράξη. Με άλλα λόγια, είµαστε πεισµένοι ότι οι αποσταθεροποι-
ήσει̋, οι ρωγµέ̋ και τα πλήγµατα που δέχεται ο κυρίαρχο̋ νεοφιλελεύθερο̋ καπιταλισµό̋ και η πολιτική του 
ανοίγουν τον δρόµο τη̋ ελπίδα̋ και δίνουν προοπτική σε όλου̋ του̋ λαού̋ του κόσµου, προοπτική που θα 
του̋ επιτρέψει να καταγάγουν σηµαντικέ̋ νίκε̋. Η εποχή του µονόδροµου τη̋ τελευταία̋ δεκαπενταετία̋ έχει 
οριστικά κλείσει. Το σύνθηµα, το επαναλαµβάνουµε άλλη µια φορά, «ένα̋ άλλο̋ κόσµο̋ είναι αναγκαίο̋ και 
εφικτό̋» δεν ανήκει πλέον στην επικράτεια του οράµατο̋. Είναι, αντίθετα, σύνθηµα ρεαλιστικό που µπορεί να 
γίνει πράξη. 

Οφείλουµε ωστόσο να κάνουµε δύο επισηµάνσει̋. Πρώτον, ότι η αγωνιστική απάντηση τη̋ δική̋ µα̋ 
Αριστερά̋ στο παγκοσµιοποιηµένο νεοφιλελεύθερο καπιταλισµό είναι διαµετρικά αντίθετη από φοβικέ̋ και 
εθνικιστικέ̋ αντιδράσει̋, που εκδηλώνονται από πολλέ̋ πλευρέ̋ στο κόσµο, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. 
Θεωρούµε ότι η στρατηγική τη̋ εθνική̋ αναδίπλωση̋ και του αποµονωτισµού είναι καταστροφική, ενώ η διε-
θνιστική προσέγγιση όλων των σχετικών ζητηµάτων και οι εναλλακτικέ̋ προτάσει̋ που θα διατυπώνονται από 
διεθνιστική σκοπιά συνιστούν το µόνο ενδεδειγµένο δρόµο. ∆εύτερον, οι συνθήκε̋ σε κάθε χώρα αλλά και σε 
ενότητε̋ χωρών, όπω̋ η Ευρώπη ή η Λατινική Αµερική, δεν είναι ίδιε̋. Η µηχανιστική µεταφορά πολιτικών και 
κοινωνικών προτύπων οποιουδήποτε είδο̋ αποτελεί σοβαρό πολιτικό λάθο̋. Οφείλουµε να µαθαίνουµε από 
την πείρα των άλλων χωρών και των άλλων κινηµάτων αλλά για να δώσουµε τη δική µα̋ απάντηση. 



12 Οι θέσει̋ όπω̋ διαµορφώθηκαν και εγκρίθηκαν  στο 5ο Τακτικό Συνέδριο  του Συνασπισµού τη̋ Αριστερά̋, των Κινηµάτων και τη̋ Οικολογία̋

ΙΙΙ.
Η κατάσταση που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλέ̋ οµοιότητε̋ µε τη γενική εικόνα που περιγρά-
ψαµε παραπάνω για τον κόσµο. Η νεοφιλελεύθερη παγκοσµιοποίηση έχει επικρατήσει και στην κλίµακά τη̋ 
µε τι̋ αρνητικέ̋ επιπτώσει̋ που αναφέρθηκαν. Ο συσχετισµό̋ δυνάµεων στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο είναι 
σήµερα δυσµενή̋ σχεδόν σε όλε̋ τι̋ χώρε̋ τη̋ Ε.Ε. και ο ΣΥΝ, όπω̋ και ολόκληρη η ευρωπαϊκή Αριστερά, 
έχει επίγνωση τη̋ κατάσταση̋ και αγωνίζεται για την ανατροπή των αντίστοιχων συσχετισµών.  

Πιο συγκεκριµένα, θεωρούµε ότι οι ηγεσίε̋ των κυρίαρχων σήµερα συντηρητικών, αλλά και σοσιαλδηµοκρατικών 
ή σοσιαλιστικών, δυνάµεων έχουν υιοθετήσει στην πλειοψηφία του̋ τη νεοφιλελεύθερη στρατηγική και ασκούν την 
αντίστοιχη πολιτική κάθε φορά που βρίσκονται στην κυβέρνηση. Έτσι, η ΟΝΕ ¯τουλάχιστον έτσι όπω̋ εφαρµόστηκε¯ 
το Σύµφωνο Σταθερότητα̋, η στρατηγική τη̋ Λισσαβόνα̋, η συµφωνία τη̋ Μπολόνια, η οδηγία Μπολκενστάιν, τα συ-
στήµατα υγεία̋ και ασφάλιση̋ που έχουν υιοθετηθεί, ο ρόλο̋ που επιφυλάσσεται στην παιδεία και την εκπαίδευση 
εντάσσονται απολύτω̋ στη πολιτική του νεοφιλελευθερισµού, όπω̋ κυριαρχεί σήµερα σε πανευρωπαϊκή κλίµακα.

Οι ίδιε̋ κυρίαρχε̋ πολιτικέ̋ δυνάµει̋, σε εντυπωσιακή αντίθεση µε του̋ Ευρωπαϊκού̋ λαού̋, έχουν συγ-
χρόνω̋ νοµιµοποιήσει ̄ είτε απλώ̋ συναινώντα̋ είτε µετέχοντα̋ ενεργά¯ τη διεθνή πολιτική των ΗΠΑ ακολου-
θώντα̋ την σχεδόν κατά πόδα̋ µε µικρέ̋ ή απλώ̋ συγκυριακέ̋ διαφοροποιήσει̋. Οι στρατιωτικέ̋ επεµβάσει̋ 
των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ και στην Παλαιστίνη µε το πρόσχηµα, πάντοτε, 
τη̋ «καταπολέµηση̋ τη̋ τροµοκρατία̋» αποτελεί επιλογή και των περισσότερων κυβερνήσεων τη̋ Ε.Ε.  

Η κατάσταση, ωστόσο, δεν είναι µόνον αρνητική. Συγκεκριµένοι αγώνε̋ και µεγάλα κινήµατα αναπτύχθη-
καν που έχουν να επιδείξουν σηµαντικέ̋ µερικέ̋ νίκε̋. Οι νέοι τη̋ Γαλλία̋ απέτρεψαν την γενίκευση τη̋ επι-
σφαλού̋ εργασία̋ ενώ οι νέοι τη̋ Ελλάδα̋ απέτρεψαν την συνταγµατική κατοχύρωση τη̋ ιδιωτική̋ ανώτατη̋ 
εκπαίδευση̋. Πολλοί αγώνε̋ των συνδικάτων σε Γαλλία και Γερµανία εντυπωσιάζουν µε την ένταση και τη 
µαζικότητα του̋. Η δηµιουργία του νέου κόµµατο̋ τη̋ Αριστερά̋ στη Γερµανία και η συσπείρωση τη̋ ριζοσπα-
στική̋ και οικολογική̋ Αριστερά̋ στην Ιταλία αποτελούν επίση̋ πολύ θετικέ̋ εξελίξει̋.   

Προκειµένου να αξιοποιηθεί πολιτικά και κοινωνικά η δειλή αποσταθεροποίηση του νεοφιλελευθερισµού που 
περιγράψαµε και οι αντίστοιχε̋ ρωγµέ̋, ο ΣΥΝ δεν προτείνει τη φυγή. Αντίθετα προτείνει τη συγκρότηση πλατιών 
µετώπων των εργαζοµένων σε κάθε χώρα αλλά και στην κλίµακα τη̋ Ευρώπη̋.  Ο κοινό̋ αγώνα̋ και ο διάλογο̋ των 
αριστερών δυνάµεων θα δείξουν πειστικά πω̋ ο στόχο̋ τη̋ ενωµένη̋ Ευρώπη̋ δεν έχει για µα̋ απολύτω̋ καµιά 
σχέση µε την επικρατούσα σήµερα κατάσταση. Αντίθετα, επιδιώκουµε να ανατρέψουµε τη σηµερινή τάξη πραγµά-
των και αγωνιζόµαστε για µια Ευρώπη τη̋ οποία̋ οι λαοί θα είναι οι µόνοι πρωταγωνιστέ̋, για µια Ευρώπη που θα  
υπερασπίζεται και θα διευρύνει τι̋ κοινωνικέ̋ κατακτήσει̋, τη µόνιµη και σταθερή απασχόληση για όλου̋, θα κατα-
πολεµά τη φτώχια, τη µείωση των εισοδηµατικών ανισοτήτων και του̋ κοινωνικού̋ αποκλεισµού̋, για µια Ευρώπη 
ανοικτών πολιτισµικών οριζόντων, χωρί̋ διακρίσει̋ φύλου, φυλή̋, θρησκεία̋, τόπου καταγωγή̋, και σεξουαλικού 
προσανατολισµού, για µια Ευρώπη οικολογική, για µια Ευρώπη τη̋ ειρήνη̋ και του σοσιαλισµού µε δηµοκρατία και 
ελευθερία. Στην εξυπηρέτηση αυτών των στόχων συµβάλλει αποφασιστικά η συγκρότηση του κόµµατο̋ τη̋ Ευρω-
παϊκή̋ Αριστερά̋ ¯όπου ο ΣΥΝ έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο¯ όπω̋ και η ενίσχυση τη̋ δράση̋ του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Φόρουµ.

Η επαναφορά του Ευρωσυντάγµατο̋ µε τη µορφή τη̋ «ευρωπαϊκή̋ µεταρρυθµιστική̋ συνθήκη̋» αποδει-
κνύει ότι οι αστικέ̋ δυνάµει δεν παραιτούνται από το σχέδιο συνταγµατοποίηση̋ του νεοφιλελευθερισµού, 
ακόµα και στα πεδία όπου την προηγούµενη περίοδο ηττήθηκαν. Ο αστικό̋ πολιτικό̋ κόσµο̋ θέλει την πολιτική 
ενοποίηση τη̋ Ευρώπη̋ ω̋ µια νέα εκδοχή του απολυταρχισµού, ω̋ ένα κρατικό ή διακρατικό µόρφωµα που 
θα υπερασπίζεται εσαεί τα συµφέροντα του κεφαλαίου, ω̋ µια κρατική ή διακρατική οντότητα που θα µπορεί 
να προστατεύει και να επιβάλλει τα συµφέροντά τη̋ ακόµα και µε στρατιωτικέ̋ επεµβάσει̋ ή πολέµου̋ όταν 
η πολιτική ισχύ̋ δεν είναι από µόνη τη̋ επαρκή̋. Αναγνωρίζοντα̋ ωστόσο ότι η διαδικασία τη̋ Ευρωπαϊκή̋ 
ενοποίηση̋ διεξάγεται µε όρου̋ ηγεµονία̋ των αντιπάλων µα̋ δεν ισοδυναµεί µε αντιευρωπαϊκή στάση. Αντί-
θετα, θεωρούµε ότι η ενοποίηση τη̋ Ευρώπη̋ οφείλει και µπορεί να γίνει µέσα από την πολιτική στρατηγική 
τη̋ Αριστερά̋, ανταγωνιστικά µε τη στρατηγική του κεφαλαίου. Είναι σε αυτή τη βάση που ο ΣΥΝ και το Κόµµα 
τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Αριστερά̋ λένε όχι στη  «µεταρρυθµιστική συνθήκη» και διεκδικούν δηµοψηφίσµατα σε όλε̋ 
τι̋ χώρε̋ τη̋ ΕΕ ώστε να απορριφθεί και από του̋ πολίτε̋.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
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Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 ΙV.
Η ελληνική οικονοµία βρίσκεται στο µέσο µια̋ διεθνού̋ οικονοµική̋ κρίση̋, κρίση̋ που απορρέει από την 
υπερσυσσώρευση κεφαλαίου και την αχαλίνωτη διεθνή κερδοσκοπία. Χαρακτηριστικό σήµερα γνώρισµα τη̋ 
κρίση̋ αυτή̋ είναι η διαµόρφωση τη̋ τιµή̋ του πετρελαίου στο ιστορικό υψηλό των 100 δολαρίων το βαρέλι. 
Οι κλυδωνισµοί τη̋ παγκόσµια̋ οικονοµία̋ που ξεκίνησαν µε τη χρηµατοπιστωτική κρίση από τα επισφαλή 
στεγαστικά δάνεια στι̋ ΗΠΑ και συνοδεύτηκαν από τη νοµισµατική κρίση και την πτώση τη̋ τιµή̋ του δολαρίου 
αφορούν άµεσα την ελληνική οικονοµία αφού αυτή βρίσκεται πλέον στο διεθνοποιηµένο «πρώτο κόσµο» τη̋ 
καπιταλιστική̋ επέκταση̋.

Από την άλλη µεριά, οι εξελίξει̋ αυτέ̋ δεν µπορεί παρά να επιδρούν σηµαντικά στην πορεία τη̋ νεοφιλε-
λεύθερη̋ αναδιάρθρωση̋ που περνά η χώρα, πορεία που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990 και κλιµακώθηκε µε 
τι̋ κυβερνήσει̋ τη̋ Ν.∆. Ταυτόχρονα οι εξελίξει̋ αυτέ̋ δεν µπορούν να κρύψουν ¯το αντίθετο¯ τη διαρκώ̋ 
επιδεινούµενη ένταση των καπιταλιστικών σχέσεων εκµετάλλευση̋ και εµπορευµατοποίηση̋ που γνωρίζει η 
χώρα από τότε.

Συγκεκριµένα, µέσα σε αυτέ̋ τι̋ συνθήκε̋ η ελληνική οικονοµία µετατρέπεται σε οικονοµία υπηρεσιών, 
ενώ µεγάλοι βιοµηχανικοί κλάδοι, όπω̋ και η αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, φθίνουν διαρκώ̋. Ο χρη-
µατοπιστωτικό̋ τοµέα̋ έχει αποκτήσει ηγεµονική θέση στην ελληνική καπιταλιστική δοµή στο σύνολό τη̋, 
υπαγορεύοντα̋ ευθέω̋ την δική του πολιτική στην κυβερνητική εξουσία. Σε αυτή τη βάση, την απόλυτη προ-
τεραιότητα αναλαµβάνουν οι ιδιωτικοποιήσει̋ κρίσιµων τοµέων που βρίσκονταν µέχρι σήµερα υπό δηµόσιο 
έλεγχο όπω̋ και η επέκταση του ιδιωτικού τοµέα σε όλα τα πεδία κοινωνική̋ αναπαραγωγή̋, όπω̋ η υγεία, 
η παιδεία και τα αποθεµατικά τη̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋. ∆ιαπιστώνουµε έτσι πω̋ η πολιτική τη̋ Ν.∆. «ελευ-
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θερώνει» προ̋ χάριν του µεγάλου κεφαλαίου την ενέργεια, τι̋ τηλεπικοινωνίε̋, τα λιµάνια και ολόκληρο τον 
δηµόσιο πλούτο, µετατρέποντα̋ όλε̋ τι̋ υποδοµέ̋ τη̋ χώρα̋ σε πεδία αντιπαράθεση̋ των µεγάλων ταξικών 
συµφερόντων υπό την απλή επιδιαιτησία ¯και αυτό στην καλύτερη περίπτωση¯ του «αρµόδιου» υπουργού η 
κυβερνητικού παράγοντα.

Τα παραπάνω δεν πρέπει να µα̋ κάνουν να πιστεύουµε ότι ζούµε και ασκούµε πολιτική σε συνθήκε̋ µια̋ 
δήθεν «καθυστερηµένη̋» καπιταλιστική̋ οικονοµία̋. Αντίθετα, αντίπαλό̋ µα̋ είναι ένα̋ προηγµένο̋ καπιτα-
λισµό̋, που έχει προσαρµοστεί έγκαιρα στον κυρίαρχο νεοφιλελευθερισµό, αποβαίνοντα̋ ιδιαίτερα επιθετικό̋ 
και ιδιαίτερα διεισδυτικό̋ σε όσα αφορούν την οικονοµία των γειτονικών χωρών. Οι ελληνικέ̋ επιχειρήσει̋ 
έχουν εισχωρήσει βαθιά στι̋ χώρε̋ τη̋ Βαλκανίων και τη̋ Ανατολική̋ Ευρώπη̋ ενώ η οικονοµία τη̋ ΠΓ∆Μ 
εν πολλοί̋ ελέγχεται από ελληνικά κεφάλαια. Από κει και πέρα, στη χώρα µα̋ ο ρυθµό̋ ανόδου του ΑΕΠ από 
το δεύτερο ήµισυ τη̋ δεκαετία̋ του 1990 κινείται σταθερά πάνω από το 3%, αρκετά υψηλότερα από τον µέσο 
όρο τη̋ Ε.Ε. Η παραγωγικότητα τη̋ εργασία̋ προσεγγίζει το επίπεδο σύγκλιση̋ µε την Ε.Ε. των 15. Οι ρυθµοί 
κερδοφορία̋ των ελληνικών επιχειρήσεων είναι υψηλοί, ενώ σε ορισµένου̋ κλάδου̋ όπω̋ ο τραπεζικό̋ οι 
ίδιοι ρυθµοί είναι προκλητικά υψηλοί, διπλάσιοι του ευρωπαϊκού µέσου όρου. Η τεχνολογική αναδιάρθρωση 
τη̋ παραγωγική̋ βάση̋ αναπτύσσεται επίση̋, χωρί̋ όµω̋ να µπορεί να υπερβεί την ιστορικά διαµορφωµένη 
διάκριση ανάµεσα σε ανταγωνιστικά και µη ανταγωνιστικά κεφάλαια. 

Παρά την συνήθη κριτική για αναποτελεσµατικότητα του δηµόσιου τοµέα και για έλλειψη επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντο̋, η Ελλάδα βρίσκεται στι̋ πρώτε̋ θέσει̋ τη̋ Ε.Ε. στον αριθµό δηµιουργία̋ νέων επιχειρήσεων. 
Από την άλλη µεριά όµω̋, οι επιχειρήσει̋ αυτέ̋ αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα αντίξοε̋ συνθήκε̋ και για αυτό ο 
ρυθµό̋ θνησιµότητά̋ του̋ είναι µεγάλο̋. Η εν λόγω αντιξοότητα δεν οφείλεται στην απουσία παραγόντων που 
δηµιουργούν επιχειρηµατικό κλίµα αλλά κυρίω̋ στα µικροµεσαία χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων. Πολλέ̋ 
από αυτέ̋ αποτελούν συγκαλυµµένε̋ µορφέ̋ άσκηση̋ ελευθερίου επαγγέλµατο̋ µε δεδοµένο ότι η ίδρυση 
ατοµικών επιχειρήσεων µε ηµεροµηνία λήξεω̋ καθιστά του̋ αυτοαπασχολούµενου̋ σε αυτέ̋ µέσο για να 
ανακουφίζονται οι κυβερνήσει̋ από τι̋ πιέσει̋ τη̋ αγορά̋ εργασία̋ και τη̋ ανεργία̋. 

Όσα και αν ισχυρίζονται πολλοί, η ελληνική οικονοµία στην πραγµατικότητα βρίσκεται στο µέσον µια̋ δι-
αδικασία̋ σοβαρή̋ αναβάθµιση̋ των συνθηκών απόδοση̋ κεφαλαίου και εκµετάλλευση̋ τη̋ εργατική̋ δύ-
ναµη̋. Οφείλει βεβαίω̋ να επισηµανθεί ότι µέρο̋ τη̋ υψηλή̋ κερδοφορία̋ των επιχειρήσεων οφείλεται στην 
ολιγοπωλιακή διαµόρφωση των τιµών, δηλαδή σε πρακτικέ̋ καρτέλ που αυξάνουν την ακρίβεια και πλήττουν 
τα λαϊκά εισοδήµατα.

Από την άλλη πλευρά, είναι βέβαιο πω̋ η ελληνική οικονοµία αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα ανταγω-
νιστικότητα̋. Όµω̋ τα προβλήµατα αυτά δεν προέρχονται ούτε από την απουσία επενδυτικού περιβάλλοντο̋ 
ούτε από το υψηλό µισθολογικό κόστο̋ παραγωγή̋, όπω̋ ισχυρίζεται η Τράπεζα τη̋ Ελλάδο̋. Προέρχονται 
από αδυναµίε̋ τη̋ οργανωτική̋ συγκρότηση̋ του ελληνικού κεφαλαίου σε όσα αφορούν την ποιότητα του 
παραγόµενου προϊόντο̋, την κλαδική και ενδοκλαδική διάρθρωση του κεφαλαίου και τον  προσανατολισµό 
των εξαγωγών. Συγχρόνω̋, το µοντέλο ανάπτυξη̋ βασίζεται στην κατανάλωση και στην αυξηµένη χρέωση 
των νοικοκυριών. Οι καταναλωτικέ̋ δαπάνε̋ αποτέλεσαν σηµαντικό µοχλό ανάπτυξη̋, όπω̋ πιστοποιεί και το 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (12% του ΑΕΠ το 2006 και µέσο̋ όρο̋ 7,4% την περίοδο 2001-2005). Ο 
ρυθµό̋ αύξηση̋ των καταναλωτικών δανείων ήταν 30% τα τελευταία χρόνια, µε αποτέλεσµα το χρέο̋ των νοι-
κοκυριών ω̋ ποσοστό του ΑΕΠ να αυξηθεί από 13% το 2000 σε 47% το 2007. Από τα στοιχεία που διατίθενται 
προκύπτει ότι το απόλυτο ποσό που χρωστάει κάθε νοικοκυριό έχει αυξηθεί σηµαντικά, ότι οι οικογένειε̋ µε 
περισσότερα από δύο παιδιά χρωστούν περισσότερα. Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία το 1/5 των οικογενειών 
µε χαµηλό εισόδηµα  δαπανά το 40% του εισοδήµατό̋ του̋ για να πληρώσουν τα χρέη του̋ στι̋ τράπεζε̋. 

Από κοινωνική άποψη, κύρια χαρακτηριστικά τη̋ ελληνική̋ καπιταλιστική̋ ανάπτυξη̋ είναι η διεύρυνση 
των ανισοτήτων, κοινωνικών και περιφερειακών, η αύξηση τη̋ ανεργία̋, η ακρίβεια, η φτώχεια, και ο κοινω-
νικό̋ αποκλεισµό̋. Είναι ενδεικτικό ότι οι ιδιωτικέ̋ δαπάνε̋ για υγεία, παιδεία και εκπαίδευση είναι από τη̋ 
υψηλότερε̋ στι̋ χώρε̋ του ΟΟΣΑ. Χαρακτηριστικό είναι επίση̋ ότι οι νέε̋ µορφέ̋ ακρίβεια̋ συναρτώνται µε 
τι̋ διαδικασίε̋ υποβάθµιση̋ των δηµόσιων υπηρεσιών εν όψει τη̋ προοπτική̋ ιδιωτικοποίησή̋ του̋. Έτσι, οι 
υπηρεσίε̋ ασφάλιση̋, εκπαίδευση̋, υγεία̋, επικοινωνία̋ και µετακίνηση̋ µαζί µε του̋ λογαριασµού̋ του 
ΟΤΕ, τη̋ ∆ΕΗ, τη̋ ΕΥ∆ΑΠ, αποτελούν τα µεγάλα σύγχρονα βάρη τη̋ καθηµερινότητά̋ µα̋.

Αυτοί που πληρώνουν το κόστο̋ τη̋ πολιτική̋ του νεοφιλελευθερισµού είναι οι εργαζόµενοι, των οποίων 
η ίδια η δυνατότητα σταθερή̋ εργασία̋ γίνεται όλο και περισσότερο επισφαλή̋. Η πραγµατική ανεργία βρίσκε-
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ται αρκετά πάνω από του̋ επίσηµου̋ υπολογισµού̋, το ποσοστό των ανασφάλιστων εργαζόµενων υπερβαί-
νει το 20%, µε  πιο χαρακτηριστικέ̋ περιπτώσει̋ τη «µαύρη» ανασφάλιστη εργασία των µεταναστών και των 
προσφύγων. Το ποσοστό ανεργία̋ είναι εντυπωσιακά υψηλότερο στι̋ γυναίκε̋ και εφιαλτικό για τι̋ νέε̋. Η 
αποδόµηση µεγάλων παραδοσιακών παραγωγικών κλάδων (ιµατισµό̋, ναυπηγοεπισκευαστική κλπ) δηµιουρ-
γούν ολόκληρε̋ περιοχέ̋ ανασφάλεια̋, πόλει̋ και γειτονιέ̋ τη̋ ανεργία̋. Η συµµετοχή των γυναικών στην 
αγορά εργασία̋ παραµένει µικρή και το εργασιακό καθεστώ̋ που βιώνουν δυσµενέστερο, συχνά απολύτω̋ 
απαράδεκτο. Παράλληλα, ο κατακερµατισµό̋ τη̋ αγορά̋ εργασία̋ δηµιουργεί πρόσθετε̋ εισοδηµατικέ̋ ανισό-
τητε̋ και νέε̋ κατηγορίε̋ φτωχών εργαζοµένων. Η προωθούµενη µε όλα τα µέσα «ευελιξία» εκµεταλλεύεται 
συστηµατικά το νεαρό τη̋ ηλικία̋ των νέων εργαζοµένων και τον σχετικά «ανέµελο» χαρακτήρα τη̋ πρώτη̋ 
εργασιακή̋ εµπειρία̋ προκειµένου να δηµιουργήσει αποτελεσµατικά εκµεταλλευτικά πρότυπα για όλε̋ τι̋ 
γενιέ̋ εργαζοµένων. Τα πρότυπα αυτά εφαρµόζονται µε ιδιαίτερη «µέριµνα» στι̋ γυναίκε̋ υπό το πρόσχηµα 
τη̋ «εναρµόνιση̋» τη̋ επαγγελµατική̋ µε την οικογενειακή ζωή. Η κατάργηση του οκταώρου, οι αναγκαίε̋ 
υπερωρίε̋ και η δεύτερη δουλειά οδηγούν, εκτό̋ των άλλων, σε εξαντλητική µείωση του ελεύθερου χρόνου 
και στην αποδιοργάνωση τη̋ οικογένεια̋. Συνοψίζοντα̋, µπορούµε να πούµε πω̋ η «επισφάλεια», οι «ευέλι-
κτε̋» εργασιακέ̋ σχέσει̋, η εργασιακή περιπλάνηση και αβεβαιότητα δεν συνιστούν απλώ̋ ένα περισσότερο 
εκµεταλλευτικό εργασιακό πλαίσιο. Συνιστούν µια νέα συνολική κοινωνική νόρµα που υπάγει κάθε µισθωτή 
εργασία σε ιδιαίτερα καταπιεστικά και αλλοτριωτικά πρότυπα επιδιώκοντα̋ να την καθηλώσει εκεί εσαεί.

Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα, παρά του̋ επιµέρου̋ αγώνε̋ του, δεν κατόρθωσε να προστατεύσει του̋ 
εργαζοµένου̋ από τη νεοφιλελεύθερη επέλαση. Η πλειοψηφία τη̋ ηγεσία̋ του, που συναπαρτίζεται από δυνά-
µει̋ τη̋ Ν.∆. και του ΠΑΣΟΚ στα συνδικάτα, έχει συνθηκολογήσει µε την ιδέα του αναπότρεπτου των νεοφιλε-
λεύθερων «µεταρρυθµίσεων» και ουσιαστικά έχει συµβιβαστεί µε την αντίστοιχη πολιτική, διεκδικώντα̋ απλώ̋ 
οριακέ̋ διορθώσει̋. Υπό αυτού̋ του όρου̋ ¯ιστορικά διαµορφωµένο αποτέλεσµα τη̋ σταδιακή̋ αλλοίωση̋ 
του ταξικού και αγωνιστικού χαρακτήρα του κινήµατο̋¯ το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα παραµένει δέσµιο 
του «εναλλασσόµενου» κυβερνητικού συνδικαλισµού, τη̋ αντίστοιχη̋ κοµµατική̋ ή παραταξιακή̋ αντίληψη̋ 
και του εργοδοτικού «συνδικαλισµού» ενώ η ηγεσία του παραµένει αποσπασµένη από τη καθηµερινή ζωή των 
εργαζοµένων, έχοντα̋ συνταχθεί αρκετέ̋ φορέ̋ µε αντεργατικέ̋ επιλογέ̋. Από την άλλη µεριά, η ανθενωτική 
σεχταριστική στάση των δυνάµεων του ΚΚΕ, ανεξάρτητα από προθέσει̋ ή «δικαιολογίε̋», επιτείνει τα παραπά-
νω προβλήµατα και αποδυναµώνει ακόµη περισσότερο το συνδικαλιστικό κίνηµα.

Κεντρικό̋ στόχο̋ του εργατικού συνδικαλιστικού κινήµατο̋ δεν µπορεί να είναι παρά ο ριζικό̋ αναπροσα-
νατολισµό̋ του και η διαµόρφωση µια̋ αυτόνοµη̋ και µαχητική̋ ταξική̋ στρατηγική̋. Προκειµένου να επιτευ-
χθεί αυτό̋ ο στόχο̋, απαιτείται η δηµιουργία ισχυρών συσπειρώσεων µέσα στα συνδικάτα που θα προκύψουν 
από παρεµβάσει̋ και πρωτοβουλίε̋ τόσο σε επίπεδο βάση̋ όσο και σε επίπεδο ηγεσία̋. Οι παρεµβάσει̋ 
και πρωτοβουλίε̋ αυτέ̋ οφείλουν να αποτρέπουν τη συµβιβαστική γραµµή, που αποτελεί σήµερα το κύριο 
πρόβληµα, να αντιστρατεύονται τι̋ διαχωριστικέ̋ πρακτικέ̋, που ακυρώνουν την ενότητα δράση̋, και να προ-
ωθούν συστηµατικά την ενότητα του κινήµατο̋. Σε αυτή τη βάση, πρέπει να δηµιουργηθούν πλατιά µέτωπα 
αντίσταση̋ ενάντια στη νεοφιλελεύθερη πολιτική, όπω̋ αυτή εκδηλώνεται συγκεκριµένα κάθε φορά, και να 
οργανωθούν µαζικοί εργατικοί αγώνε̋ που θα αλλάξουν του̋ συσχετισµού̋ επιβάλλοντα̋ την ανάκτηση του 
ταξικού¯διεκδικητικού ρόλου των συνδικάτων. 

Η πολική του ΣΥΝ που αποσκοπεί στη συγκρότηση ενό̋ γνήσια ταξικού, αυτόνοµου, ενωτικού, αντιγραφει-
οκρατικού και µαχητικού συνδικαλιστικού κινήµατο̋ µπορεί να συµβάλει στο να αναδειχθεί ένα ισχυρό ρεύµα 
αντίσταση̋ στη νεοφιλελεύθερη οικονοµική και κοινωνική πολιτική που θα αποβαίνει νικηφόρο. Σε αυτήν την 
κατεύθυνση είναι αναγκαία η µαζικοποίηση του συνδικαλιστικού κινήµατο̋, η ένταξη των γυναικών, των νέων 
και των µεταναστών στι̋ γραµµέ̋ του, όπω̋ και η ένταξη εκεί ολόκληρου του κόσµου τη̋ επισφαλού̋ και 
«µαύρη̋» εργασία̋. 

Τα ζητήµατα αυτά αποτελούν πρώτη προτεραιότητα του ΣΥΝ την νέα περίοδο. 
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V.
1. Η εναλλακτική µα̋ πρόταση
Το νέο πολιτικό τοπίο που διαµορφώθηκε µετά τη̋ εκλογέ̋ βρίσκει το κόµµα µα̋ µε ανεβασµένο κύρο̋, µε 
ισχυρότερη συσπείρωση, µε αυξηµένε̋ δυνατότητε̋, αλλά και µε πολύ µεγαλύτερε̋ υποχρεώσει̋ απέναντι 
στη χώρα και το µέλλον τη̋. Επιβάλλεται άρα να διατυπώσουµε και να προβάλουµε σε ολόκληρη την ελληνική 
κοινωνία το εναλλακτικό πολιτικό µα̋ σχέδιο, δηλαδή τον στρατηγικό µα̋ στόχο, την πολιτική που θα ακολου-
θήσουµε, και τα πολιτικά µέσα που θα χρησιµοποιήσουµε για να τον επιτύχουµε.

Από την ίδρυσή του, ο ΣΥΝ έχει διακηρύξει ότι στρατηγικό̋ του στόχο̋ είναι ο σοσιαλισµό̋ µε δηµοκρατία 
και ελευθερία, δηλαδή η ανατροπή και υπέρβαση των κυρίαρχων καπιταλιστικών σχέσεων, ανατροπή και υπέρ-
βαση που θα επιτευχθούν  µέσα από την προώθηση τοµών και ριζικών αλλαγών σε όλου̋ του̋ τοµεί̋, τοµών 
και αλλαγών που θα προκύπτουν από του̋ πολύµορφου̋ κοινωνικού̋ και πολιτικού̋ αγώνε̋, που θα συνα-
ντούν πάντα την πλατιά συναίνεση τη̋ ελληνική̋ κοινωνία̋ και θα προωθούνται από εκείνη. Σήµερα οι τοµέ̋ 
και αλλαγέ̋ αυτέ̋ έχουν ω̋ αντικείµενο τον νεοφιλελευθερισµό σε όλε̋ του τι̋ εκφάνσει̋. 

Ο στόχο̋ αυτό̋ δεν αποτελεί στενά κοµµατική επιδίωξη ούτε παραµένει στη σφαίρα τη̋ ουτοπία̋. Αποτελεί 
ρεαλιστική απάντηση στα δεινά που έχει σωρεύσει ο νεοφιλελευθερισµό̋ στη χώρα, απάντηση στο φθαρµένο 
και αδιέξοδο δικοµµατικό πολιτικό σύστηµα, απάντηση στην πολιτισµική ένδεια, απάντηση στι̋ αγωνίε̋ και του 
µύχιου̋ πόθου̋ ολόκληρου του ελληνικού λαού. 

Αυτό̋ ο στόχο̋ και το πολιτικό σχέδιο που του αντιστοιχεί δεν µπορούν να αφορούν µία µόνο χώρα ούτε να 
περικλείονται στα όρια ενό̋ έθνου̋¯κράτου̋. Ο κοινό̋ βηµατισµό̋, η ανάπτυξη κοινών αγώνων και εναλλα-
κτικών προτάσεων, η συνεργασία, ο διάλογο̋ και η αλληλεγγύη ανάµεσα σε όλε̋ τι̋ κοινωνικέ̋ και πολιτικέ̋ 
δυνάµει̋ τη̋ Ευρώπη̋ και του κόσµου που προσβλέπουν, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, στον ίδιο στόχο είναι 
απολύτω̋ απαραίτητε̋. 

ΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Για να συγκεκριµενοποιηθούν τα παραπάνω και για να αρχίσουν να γίνονται κτήµα του ελληνικού λαού 
είναι αναγκαίο να διατυπωθούν µε τη µορφή µια̋ εναλλακτική̋ προγραµµατική̋ πρόταση̋, µε τη µορφή ενό̋ 
προγράµµατο̋ δράση̋ για την τρέχουσα περίοδο. Το πρόγραµµα αυτό οφείλει να αποτελεί συνεκτικό σύνολο 
προτάσεων και θέσεων, µε απολύτω̋ σαφέ̋ το κοινωνικό, το δηµοκρατικό και το οικολογικό του στίγµα, ενώ 
οι θέσει̋ και προτάσει̋ αυτέ̋ οφείλουν να προτείνουν συγκεκριµένε̋ λύσει̋ στα ώριµα προβλήµατα, λύσει̋ 
που δεν θα εγκλωβίζονται στο σήµερα ούτε θα συνιστούν απλώ̋ «καλύτερη» διαχείριση τη̋ σηµερινή̋ τάξη̋ 
πραγµάτων, αλλά θα ανοίγουν παραπέρα προοπτικέ̋ στην κατεύθυνση που οδηγεί στη ήττα του νεοφιλελευθε-
ρισµού και στη διάρρηξη του δικοµµατικού πολιτικού συστήµατο̋, στην κατεύθυνση που οδηγεί στην πραγµα-
τοποίηση του στρατηγικού µα̋ στόχου. 

Ονοµάζουµε την πρότασή µα̋ εναλλακτική γιατί αυτή προτείνει την ανάπτυξη αγωνιστικών µετώπων για την 
αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων, µετώπων όπου συµµετέχουν ενεργά οι εργαζόµενοι, οι άνερ-
γοι, οι γυναίκε̋, η νεολαία, οι συνταξιούχοι, δηλαδή µετώπων κινήµατο̋ συνδεδεµένων αναπόσπαστα µε τι̋ 
αντίστοιχε̋ πολιτικέ̋ και ιδεολογικέ̋ µάχε̋. Ονοµάζουµε την πρόταση µα̋ εναλλακτική γιατί επιδιώκει να 
αναδείξει ξανά τι̋ αξίε̋ τη̋ αλληλεγγύη̋, τη̋ ισότητα̋, τη̋ ελευθερία̋ και τη̋ δικαιοσύνη̋, γιατί διεκδικεί 
την ισότητα των φύλων, τον σεβασµό κάθε διαφορετικότητα̋, την εµπέδωση και τη διεύρυνση των πολιτικών, 
κοινωνικών και ατοµικών δικαιωµάτων.

Η εναλλακτική µα̋ πρόταση αποτελεί πρόσκληση σε όλε̋ τι̋ πολιτικέ̋ δυνάµει̋ τη̋ Αριστερά̋, πρόσκληση 
που του̋ ζητά να ξεπεράσουν τον εαυτό του̋, όπω̋ προσπαθούµε να τον ξεπεράσουµε και εµεί̋, πρόσκληση 
να σταµατήσουν την στείρα πολεµική αντιπαράθεση και να αναγνωρίσουν ότι ο πολυκερµατισµό̋ τη̋ Αριστε-
ρά̋ δεν συµβάλλει στην αµφισβήτηση, στην αποσταθεροποίηση και τελικά στην ήττα του δικοµµατισµού, δεν 
βοηθάει να ανοίξει ο δρόµο̋ για αριστερέ̋ προοδευτικέ̋ λύσει̋, για τι̋ λύσει̋ που οδηγούν στον σοσιαλισµό 
µε ελευθερία και δηµοκρατία.

Η εναλλακτική µα̋ πρόταση απευθύνεται συντροφικά πρώτα απ’ όλα σε όλε̋ τι̋ συνιστώσε̋ του ΣΥΡΙΖΑ και 
όλου̋ του̋ ανένταχτου̋ αγωνιστέ̋ τη̋ Αριστερά̋ θεωρώντα̋ ότι αυτή συµβάλλει, κατά τα δικά µα̋ µέτρα, στην ου-
σιαστικοποίηση και επικαιροποίηση του πολιτικού πλαισίου που µα̋ συγκροτεί αναδεικνύοντα̋ τι επιδιώκουµε από 
κοινού, στην αναβάθµιση και τη διεύρυνση όσων κερδίσαµε όλοι µαζί το τελευταίο διάστηµα, δηλαδή να το διαλε-
γόµαστε ανοιχτά στο φώ̋ και µε ειλικρίνεια και το να αναλαµβάνουµε από κοινού σηµαντικέ̋ πολιτικέ̋ πρωτοβου-
λίε̋ σεβόµενοι την ιδιαίτερη ιδεολογική φυσιογνωµία και την οργανωτική αυτοτέλεια του καθενό̋. Προκειµένου να 
υλοποιηθεί η εναλλακτική µα̋ πρόταση, οφείλουµε να αξιοποιήσουµε την πλουραλιστική εκπροσώπηση στη Βουλή, 
πλουραλιστική εκπροσώπηση που θα βοηθήσει σηµαντικά την παραπέρα καλλιέργεια του κλίµατο̋ εµπιστοσύνη̋ 
και συνεργασία̋ ανάµεσά µα̋ τονίζοντα̋ την αισιοδοξία µα̋ εν όψει των δύσκολων αγώνων που έρχονται. Για να 
επιτύχουµε του̋ κοινού̋ µα̋ στόχου̋ οφείλουµε να προχωρήσουµε αποφασιστικά στην ισχυροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ 
και τη διεύρυνσή του µε δυνάµει̋ που προέρχονται από τον χώρο του σοσιαλισµού, τη̋ οικολογία̋ ή των κινηµάτων. 
Η συγκρότηση επιτροπών πρωτοβουλία̋ του ΣΥΡΙΖΑ σε πανελλαδική κλίµακα και κατά κλάδο εργασία̋ ¯επιτροπών 
όπου ο καθένα̋ θα µπορεί να συµµετέχει, να έχει λόγο και να συνδιαµορφώνει τι̋ αποφάσει̋¯ και παραπέρα ο 
δηµοκρατικό̋ και αποτελεσµατικό̋ συντονισµό̋ των επιτροπών αυτών, όπω̋ και η πραγµατοποίηση πολύµορφων 
εκδηλώσεων για επίκαιρα θέµατα κάθε λογή̋ θα συµβάλει ακόµη περισσότερο στην επίτευξη των στόχων µα̋.  

2. Προγραµµατικοί άξονε̋ 
Η εναλλακτική προγραµµατική πρότασή µα̋ µε στόχο τον σοσιαλισµό µε δηµοκρατία και ελευθερία επιχειρεί να 
οργανώσει και να κωδικοποιήσει τόσο του̋ µεσοπρόθεσµου̋ στόχου̋ µα̋ όσο και του̋ άµεσου̋ που συναρ-
τώνται µε τα σηµερινά µέτωπα πάλη̋. Η οργάνωση και κωδικοποίηση αυτή γίνεται µε την επίγνωση ότι οι κοινω-
νικέ̋ εξελίξει̋ δεν υπόκεινται σε προδιαγεγραµµένα στάδια. Το τι συνιστά άµεσο στόχο, το τι µεσοπρόθεσµο 
ή ακόµη και µακροπρόθεσµο συσχετίζονται πάντα µε του̋ όρου̋ και τι̋ µορφέ̋ ανάπτυξη̋ των κοινωνικών και 
πολιτικών αγώνων και τι̋ εκάστοτε διαµορφούµενε̋ συγκυρίε̋ έτσι ώστε αυτό που µπορεί να φαίνεται σήµερα 
απώτερο και απροσδιόριστο να µπορεί κάποιε̋ φορέ̋ να αποβαίνει συγκεκριµένο και εφικτό. 

Με αυτά δεδοµένα, η εναλλακτική προγραµµατική πρόταση µε τελικό στόχο τον σοσιαλισµό µε ελευθερία 
και δηµοκρατία οφείλει να κινείται κατά του̋ παρακάτω άξονε̋: 

1. Απαιτείται να τεθούν υπό κοινωνικό και δηµόσιο έλεγχο η κίνηση των διεθνών κεφαλαίων, ιδιαίτερα των 
καθαρά κερδοσκοπικών, οι ξένε̋ επενδύσει̋ και οι όροι του διεθνού̋ εµπορίου. 
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2. Απαιτούνται βαθιέ̋ δηµοκρατικέ̋ τοµέ̋ στο κρατικό µηχανισµό, ώστε ο δηµόσιο̋ τοµέα̋ να αποκτήσει ουσι-
αστικό παρεµβατικό ρόλο στη λειτουργία τη̋ οικονοµία̋ υπό απολύτω̋ δηµοκρατικέ̋ διαδικασίε̋. Ταυτόχρονα, 
απαιτείται η διαρκώ̋ µεγαλύτερη συµµετοχή των εργαζοµένων ώστε ο κοινωνικό̋ έλεγχο̋ να καθίσταται  ου-
σιαστικότερο̋ και αποτελεσµατικότερο̋. Σε αυτή την κατεύθυνση οφείλουν να επανέλθουν ή να παραµείνουν 
στον έλεγχο του δηµοσίου όλοι οι τοµεί̋ στρατηγικού χαρακτήρα (ενέργεια, τηλεπικοινωνίε̋, διαχείριση υδά-
τινων πόρων, υποδοµέ̋, λιµάνια κλπ) και να αποκτήσουν ένα κοινωνικό κι αναπτυξιακό προσανατολισµό µε 
όρου̋ δηµοσίου συµφέροντο̋.

3. Απαιτείται η χάραξη στρατηγική̋ κατά την οποία θεµελιώδη κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίε̋ δεν θα εµπλέ-
κονται µε την εµπορευµατοποίηση, του̋ νόµου̋ τη̋ αγορά̋ και το κέρδο̋ αλλά θα προσφέρονται ισότιµα και 
δωρεάν προ̋ κοινή χρήση. Ειδικότερα, οφείλει να ενισχυθεί και να αναβαθµισθεί η καθολική δηµόσια και 
δωρεάν παιδεία και υγεία σε όλα τα επίπεδα.

4. Απαιτείται ουσιαστικό̋ έλεγχο̋ του δηµοσίου στη λειτουργία τη̋ ανεξέλεγκτη̋ αγορά̋, µε τη δυνατότητα να 
καθορίζει όπου χρειάζεται το πλαίσιο τιµών και τα ποσοστά κέρδου̋.

5. Απαιτείται η διαµόρφωση δυνατοτήτων σε εθνικό επίπεδο ώστε να αναπτυχθεί µια στρατηγική στήριξη̋ ει-
δικών κλάδων και δραστηριοτήτων τη̋ οικονοµία̋, τόσο στου̋ φθίνοντε̋ βιοµηχανικού̋ τοµεί̋ όσο και σε 
τεχνολογίε̋ αιχµή̋, µε ιδιαίτερο προσανατολισµό τη στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

6. Απαιτείται ο έλεγχο̋ του δηµοσίου επί του χρηµατοπιστωτικού συστήµατο̋ µε στόχο την παρεµπόδιση των 
τραπεζών να λειτουργούν ληστρικά απέναντι στου̋ καταναλωτέ̋ και να προβαίνουν σε καθαρά κερδοσκοπικέ̋ 
επενδύσει̋. Το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα οφείλει να αναπροσαρµοστεί στην κατεύθυνση τη̋ προστασία̋ των 
καταναλωτών και τη̋ λαϊκή̋ αποταµίευση̋.
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7. Απαιτείται η ριζική µεταρρύθµιση των φορολογικών συστηµάτων, η µείωση των έµµεσων φόρων, ειδικά στα 
προϊόντα πλατιά̋ λαϊκή̋ κατανάλωση̋, η ενίσχυση τη̋ άµεση̋ φορολογία̋ των κερδών και κάθε µορφή̋ µε-
γάλων εισοδηµάτων και ιδιοκτησία̋, µε στόχο ένα απλό και δίκαιο φορολογικό σύστηµα, πραγµατικό εργαλείο 
αναδιανοµή̋ του πλούτου, ενίσχυση̋ του κοινωνικού κράτου̋ και σχεδιασµού τη̋ ανάπτυξη̋.

8. Απαιτείται να επανέλθει η διαµόρφωση τη̋ νοµισµατική̋ πολιτική̋ στην ευθύνη τη̋ «πολιτική̋» ώστε να µπορεί να 
συµβάλει στην ενίσχυση τη̋ αειφόρου ανάπτυξη̋ τη̋ κοινωνική̋ δικαιοσύνη̋ και τη̋ πλήρου̋ απασχόληση̋. 

9. Απαιτείται η δραστική µείωση των στρατιωτικών εξοπλισµών στο επίπεδο που αρµόζει σε µια ειρηνική χώρα, 
που διατηρεί µονίµω̋ φιλικέ̋ σχέσει̋ µε του̋ γείτονε̋ τη̋ και δεν παρεµβαίνει στρατιωτικά πουθενά στον 
κόσµο για να στηρίξει αλλότρια συµφέροντα υπό οποιοδήποτε πρόσχηµα. Παράλληλα, οφείλουν να κλείσουν 
άµεσα οι βάσει̋ του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα και να καταργηθεί το ίδιο το ΝΑΤΟ και οι επιθετικοί στρατιωτικοί συ-
νασπισµοί.

10. Απαιτείται η εκπόνηση και η εφαρµογή ενό̋ σχεδίου για τη συνολική προστασία του οικολογικού πλούτου 
τη̋ χώρα̋ σε όλε̋ του τι̋ διαστάσει̋.  

11. Απαιτείται ο διαχωρισµό̋ Εκκλησία̋ και Κράτου̋.

12. Απαιτείται η προώθηση τη̋ ισότητα̋ των φύλων στην πράξη µε πολιτικά, οικονοµικά και κοινωνικά µέτρα, 
όπω̋ και η κατάργηση όλων των διακρίσεων φύλου, φυλή̋, θρησκεία̋, τόπου καταγωγή̋, και σεξουαλικού 
προσανατολισµού.

13. Απαιτείται η αντίσταση στην εµπορευµατοποίηση του πολιτισµού και στη διάδοση τη̋ υποκουλτούρα̋. Απαι-
τείται η διαµόρφωση των κατάλληλων συνθηκών ώστε η πρόσβαση στον πολιτισµό των λαϊκών στρωµάτων και 
τη̋ νεολαία̋ να είναι απρόσκοπτη. Απαιτείται η ολόπλευρη στήριξη τη̋ πολιτισµική̋ και τη̋ λαϊκή̋ δηµιουργι-
κότητα̋ σε όλου̋ του̋ τοµεί̋ τη̋ σκέψη̋, τη̋ επιστήµη̋ και τη̋ τέχνη̋. Ο στρατηγικό̋ µα̋ στόχο̋ δεν µπορεί 
να επιτευχθεί χωρί̋ µια πολιτισµική έκρηξη και µια πολιτισµική αναγέννηση.
 

3. Μέτωπα πάλη̋

Πολιτική δράση για µα̋ σηµαίνει ενεργό συµµετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι τη̋ κάθε δεδοµένη̋ συγκυρία̋ 
µε άξονα ένα πολιτικό πρόγραµµα που επιχειρεί να εκφράσει στην πολιτική βαθµίδα όσα κυοφορούνται κάθε 
στιγµή στην κοινωνία και όσα µπορούν να υποκινήσουν νέου̋ αγώνε̋ αποβλέποντα̋ σε ένα ανώτερο επίπεδο 
τοµών, ρήξεων και µετασχηµατισµών προ̋ την κατεύθυνση του στρατηγικού µα̋ στόχου. 

Το πολιτικό πρόγραµµα που προτείνουµε εναντιώνεται συγκεκριµένα στη νεοφιλελεύθερη στρατηγική που 
κυριαρχεί λαµβάνοντα̋ υπόψη τα ώριµα αιτήµατα των εργαζοµένων και τη̋ κοινωνία̋ ολόκληρη̋, δηλαδή τα 
αιτήµατα που έχουν συνειδητοποιηθεί και υπέρ των οποίων ήδη αναπτύσσονται πολύµορφοι αγώνε̋. Το πολι-
τικό αυτό πρόγραµµα διαρθρώνεται όπω̋ παρακάτω.

α. Στο κοινωνικό επίπεδο

Σε µια περίοδο όπου η κυβέρνηση και τα κόµµατα εξουσία̋ θα επιχειρούν να δείξουν ότι διαθέτουν τη συναίνε-
ση τη̋ πλειοψηφία̋ και όπου η συµπίεση µισθών και εισοδηµάτων, οι απολύσει̋ και η ανεργία θα µεταµφιέζο-
νται σε στόχου̋ για ανάπτυξη και σε υποσχέσει̋ για παροχέ̋, οφείλουµε να αναδείξουµε εκείνα τα ζητήµατα 
που θέτουν στο επίκεντρο τι̋ πραγµατικέ̋ ανάγκε̋ των εργαζοµένων, των ανέργων, των νέων και των µετα-
ναστών, την εργασιακή ανασφάλεια και τα κοινωνικά δικαιώµατα. Την ίδια στιγµή οφείλουµε να απαντάµε στο 
ερώτηµα «µε τι χρηµατοδότηση;» αναδεικνύοντα̋ το γενικό ζήτηµα τη̋ αναγκαία̋ αναδιανοµή̋ το πλούτου. Οι 
παρεµβάσει̋  µα̋ συγκροτούνται από την παρακάτω σειρά απαιτήσεων: 

1. Απαιτείται η υπεράσπιση και ενίσχυση του δηµόσιου¯κοινωνικού ασφαλιστικού συστήµατο̋ και των δικαιω-
µάτων των ασφαλισµένων και των συνταξιούχων. 

2.Απαιτείται ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα και εργασιακή αξιοπρέπεια για όλου̋ µε τη θέσπιση του 35ώρου 
(7ωρο, 5ηµερο) χωρί̋ µείωση των αποδοχών.
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3. Απαιτείται αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5 % του ΑΕΠ, αυτόνοµο̋ µορφωτικό̋ ρόλο̋ για το λύ-
κειο, ελεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Παράλληλα απαιτείται  αύξηση των δαπανών για την 
υγεία στο 6 % του ΑΕΠ, πλήρη̋, ισότιµη, υψηλού επιπέδου και δωρεάν κάλυψη όλων των αναγκών από ένα 
ολοκληρωµένο και αναβαθµισµένο δηµόσιο τοµέα υγεία̋¯πρόνοια̋. Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση οφείλει να 
στηριχθεί µε όλα τα πρόσφορα µέσα ενώ η πρωτοβάθµια φροντίδα υγεία̋ οφείλει να είναι ο κεντρικό̋ προσα-
νατολισµό̋

4. Απαιτείται η άµεση ανακοπή τη̋ πορεία̋ των ιδιωτικοποιήσεων, η ανάκτηση από το δηµόσιο τοµέα των κρί-
σιµων τοµέων τη̋ κοινωνική̋ αναπαραγωγή̋, δηλαδή τη̋ ενέργεια̋, των υδάτινων πόρων, των µέσων µαζική̋ 
µεταφορά̋, των επικοινωνιών.

5. Απαιτείται ένα δικαιότερο φορολογικό σύστηµα µε δραστική µείωση των έµµεσων φόρων και µεγαλύτερη 
φορολόγηση των κερδών και των µερισµάτων, την αύξηση των φορολογικών συντελεστών για τα µεγάλα εισο-
δήµατα, την υψηλή φορολογία για την πολυτελή διαβίωση. 

6. Απαιτείται ειδική µέριµνα για τι̋ µικρέ̋ επιχειρήσει̋ µε ευνοϊκέ̋ διευθετήσει̋ φορολογία̋, µε τη θέσπιση 
ενό̋ συστήµατο̋ χρηµατοδοτική̋ στήριξη̋, µε περιορισµό τη̋ γραφειοκρατία̋ και τη θεσµοθέτηση τη̋ δια βίου 
εκπαίδευση̋ των εργαζοµένων εκεί.   

7. Στον αγροτικό τοµέα:

Η κατάσταση στον αγροτικό τοµέα χαρακτηρίζεται από τη µείωση τη̋ αγροτική̋ παραγωγή̋, τη γήρανση των 
αγροτών, τη µεγαλύτερη εγκατάλειψη τη̋ υπαίθρου από του̋ νέου̋, την παραπέρα συρρίκνωση του αγροτικού 
εισοδήµατο̋. Η κατάσταση αυτή είναι αποτέλεσµα τη̋ αντι-αγροτική̋ πολιτική̋ όλων των κυβερνήσεων, όπω̋ 
συνδυάστηκε µε τη νέα ΚΑΠ που επιδείνωσε τα ήδη υπάρχοντα προβλήµατα. Η ίδια η ΚΑΠ δεν είναι άµοιρη τη̋ 
ουσιαστική̋ υποταγή̋ τη̋ Ε.Ε. στι̋ σχετικέ̋ επιδιώξει̋ των ΗΠΑ, υποταγή που εκφράζεται σχεδόν ρητά στι̋ 
συνόδου̋ του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου. ∆ιαφαίνεται µάλιστα ότι τα προβλήµατα θα επιδεινωθούν 
µέσα από την ενδιάµεση αναθεώρηση τη̋ ΚΑΠ το 2009 και την αναθεώρησή τη̋ το 2013, αφού οι κυρίαρχοι 
κύκλοι τη̋ Ε.Ε. προωθούν την παραπέρα µείωση των δαπανών για τη γεωργία και τη µικρότερη στήριξη του 
αγροτικού εισοδήµατο̋ στην κλίµακα τη̋ Ευρώπη̋.  

Σε αυτή τη βάση απαιτείται η χάραξη µια̋ νέα̋ αγροτική̋ πολιτική̋ και η ριζική αναµόρφωση τη̋ ΚΑΠ 
υπέρ τη̋ προστασία̋ τη̋ µικροµεσαία̋ αγροτιά̋, τη̋ ενίσχυση̋ τη̋ απασχόληση̋ και τη̋ παραγωγή̋ υγιεινών 
τροφίµων. Απαιτείται ένα εθνικό σχέδιο αναζωογόνηση̋ και ανάπτυξη̋ τη̋ υπαίθρου µε θεµέλιο του̋ δηµο-
κρατικού̋ συµµετοχικού̋ συνεταιρισµού̋, σχέδιο που θα αποσκοπεί  στην ολόπλευρη ανάπτυξη τη̋ υπαίθρου 
µε συγκεκριµένα µέτρα κοινωνική̋ προστασία̋, βελτίωση̋ των συνθηκών ζωή̋ στο χωριό και βελτίωση̋ του 
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εισοδήµατο̋ των αγροτών. Τα µέτρα αυτά οφείλουν να συµβάλουν στη µείωση του κόστου̋ καλλιέργεια̋, στη 
µείωση τη̋ ψαλίδα̋ ανάµεσα στο κόστο̋ του παραγωγού και στην τιµή αγορά̋ του προϊόντο̋ από τον κατανα-
λωτή και στη βελτίωση τη̋ ποιότητα̋ των αγροτικών προϊόντων, µε προτεραιότητα την παραγωγή επώνυµων, 
ταυτοποιηµένων και βιολογικών προϊόντων και ταυτόχρονη απαγόρευση των µεταλλαγµένων. Απαιτείται µια 
πολιτική για τον αγροτικό τοµέα που θα ενισχύει τη διατροφική επάρκεια τη̋ χώρα̋, θα καταπολεµά τα καρτέλ, 
όπω̋ αυτό του γάλακτο̋, θα στηρίζει του̋ νέου̋ αγρότε̋ και θα µεριµνά για προστασία του περιβάλλοντο̋ 
συνολικά.  

β. Στο επίπεδο των ζητηµάτων φύλου 

Το πολιτικό πρόγραµµα τη̋ Αριστερά̋, δεν µπορεί παρά να τοποθετεί τον αγώνα των γυναικών στην καρδιά του 
πολιτικού πεδίου. Η κοινωνία αποτελείται από άνδρε̋ και γυναίκε̋, η σχέση εξουσία̋ του ενό̋ φύλου πάνω 
στο άλλο έχει πολιτική διάσταση και είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την όλη διαχείριση του δηµόσιου χώρου. 
Σε αυτή τη βάση, ο φεµινισµό̋ αναπροσδιορίζει και εµπλουτίζει την πολιτική, αµφισβητώντα̋ θεµελιώδει̋ 
κατηγορίε̋ και διακρίσει̋, όπω̋ τη διάκριση ανάµεσα  στο πολιτικό και το προσωπικό, ανάµεσα στο πολιτικό 
και το κοινωνικό, ανάµεσα στο γενικό και το επιµέρου̋, επερωτώντα̋ ταυτόχρονα την αντίληψη ότι η κοινωνία 
αποτελείται από άθροισµα ατόµων. Με αυτά δεδοµένα, όλε̋ οι διακρίσει̋ µε γνώµονα το φύλο είναι απολύτω̋ 
απαράδεκτε̋, η βία ενάντια στι̋ γυναίκε̋  διπλά απαράδεκτη ενώ η υποαντιπροσώπευση των γυναικών στου̋ 
θεσµού̋ συνιστά εµφανέ̋ έλλειµµα δηµοκρατία̋ και άρα δείκτη ενό̋ σηµαντικού πολιτικού προβλήµατο̋. 
Αντίθετα, η ισότιµη συµµετοχή των γυναικών σε όλε̋ τι̋ όψει̋ και διαστάσει̋ τη̋ οικονοµική̋ και κοινωνική̋ 
ζωή̋ και σε όλε̋ τι̋ βαθµίδε̋ τη̋ πολιτική̋ διακυβέρνηση̋ αποτελεί συστατικό στοιχείο µια̋ κοινωνία̋ όπου 
θα επικρατεί ουσιαστική δηµοκρατία και δικαιοσύνη.  

Απαιτείται έτσι η κατάργηση όλων των διακρίσεων στην εργασία, στι̋ αµοιβέ̋, στην κοινωνική ασφάλιση, 
στην παιδεία, στην φροντίδα, η κατάργηση του δουλεµπορίου γυναικών, η αποτελεσµατική εφαρµογή του νό-
µου περί ενδοοικογενειακή̋ βία̋, η υποστήριξη και αρωγή των αντίστοιχων θυµάτων, η εξασφάλιση πλήρου̋ 
προστασία̋ των δικαιωµάτων των µεταναστριών ¯τη̋ πιο ευπαθού̋ οµάδα̋ του πληθυσµού¯ ασχέτω̋ του κα-
θεστώτο̋ παραµονή̋ του̋ στην Ελλάδα. Τελικό̋ στόχο̋ δεν µπορεί να είναι παρά η ισάριθµη αντιπροσώπευση 
των γυναικών σε όλου̋ του̋ δηµόσιου̋ θεσµού̋ και άρα οφείλουν να συνεχισθούν και να ενισχυθούν οι «θε-
τικέ̋ διακρίσει̋» που οδηγούν σε αυτήν την κατεύθυνση. Εν προκειµένω, άµεσο αίτηµα αποτελεί η επέκταση 
του «νόµου για το1/3» και στα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών. 

γ. Στο επίπεδο των δικαιωµάτων

Στην καρδιά του αγώνα για σοσιαλισµό µε ελευθερία και δηµοκρατία βρίσκεται η πάλη για τη διεύρυνση και την 
καθολική αποκατάσταση των κοινωνικών, πολιτικών, και ατοµικών δικαιωµάτων που είναι άρρηκτα συνδεδεµέ-
να µεταξύ του̋ και πρέπει να νοούνται ω̋ ενιαία. Έτσι απαιτούνται: 

1. Πλήρη δικαιώµατα στην εργασία, στον συνδικαλισµό, στην πολιτική έκφραση, στην ασφάλιση, στην πρόνοια, 
στην παιδεία, στην υγεία, στον ελεύθερο χρόνο, ισότιµα για όλου̋ χωρί̋ εξαιρέσει̋.  

2. Ίσα δικαιώµατα για όλου̋ του̋ ξένου̋ εργάτε̋, η νοµιµοποίηση των µεταναστών και η αλλαγή του δικαίου περί 
ιθαγένεια̋ µε την αυτοδίκαιη απονοµή τη̋ ελληνική̋ υπηκοότητα̋ σε  κάθε άνθρωπο που γεννιέται στην Ελλάδα.

3. Η κατάργηση των διακρίσεων σε βάρο̋ των µειονοτήτων και η αναγνώριση του δικαιώµατο̋ αυτοπροσδιορι-
σµού του̋, ατοµικού και συλλογικού.

4. Η κατάργηση τη̋ «κοινωνία̋ τη̋ επιτήρηση̋», η άρνηση επικύρωση̋ τη̋ οδηγία̋ για την παρακολούθηση 
και αποθήκευση τηλεπικοινωνιακών δεδοµένων, η κατάργηση των «τροµονόµων», τη̋ ηλεκτρονική̋ επιτήρη-
ση̋ και του ηλεκτρονικού «φακελώµατο̋».

5. Η κατοχύρωση και η διεύρυνση των δικαιωµάτων των στρατιωτών και η επέκταση των δικαιωµάτων των αντιρ-
ρησιών συνείδηση̋.

6. Η κατοχύρωση του πολιτικού γάµου για άτοµα του ίδιου φύλου.  

7. Η κατοχύρωση των δικαιωµάτων των ατόµων µε ειδικέ̋ ανάγκε̋ στην περίθαλψη, την εκπαίδευση, την απα-
σχόληση και τον πολιτισµό σε ένα πλαίσιο πλήρου̋ ένταξή̋ του̋ στο κοινωνικό σύνολο. 
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8. Η δηµιουργία ενό̋ ενιαίου εθνικού συστήµατο̋ φυσική̋ αγωγή̋ 
και αθλητισµού για όλε̋ τι̋ ηλικίε̋ και για ολόκληρη τη χώρα.

δ. Στο επίπεδο τη̋ αυτοδιοίκηση̋

Η πείρα που ο ΣΥΝ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν ήδη συσσωρεύσει στα ζητή-
µατα αυτοδιοίκηση̋ έχει αναδείξει του̋ βασικού̋ αρµού̋ τη̋ πρότα-
ση̋ µα̋. Αυτοί είναι:  

Η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, η αποκέντρωση µε ενίσχυ-
ση τη̋ πραγµατική̋ αυτοδιοίκηση̋, δηλαδή τη̋ δηµοκρατική̋ λαϊκή̋ 
συµµετοχή̋ σε όλα τα επίπεδα, η διασύνδεση τη̋ δηµοτική̋ αρχή̋ µε 
τα κινήµατα πόλη̋ και κάθε µορφή̋ προοδευτικέ̋ και ριζοσπαστικέ̋ 
συλλογικότητε̋ κοινωνικού, οικολογικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, 
η ανάπτυξη θεσµών λαϊκή̋ συµµετοχή̋, όπω̋ ο συµµετοχικό̋ προϋ-
πολογισµό̋, η επεξεργασία σχεδίων τοπική̋ ανάπτυξη̋ µε προτεραι-
ότητα το κοινωνικό όφελο̋ και όχι τι̋ κερδοσκοπικέ̋ δραστηριότητε̋, 
η υπεράσπιση τη̋ κατοικία̋, του δηµόσιου χώρου και του περιβάλλο-
ντο̋ από τι̋ επιθέσει̋ τη̋ νεοφιλελεύθερη̋ αγορά̋ και γενικότερα η 
απόρριψη του νεοφιλελεύθερου µοντέλου για την πόλη.

Η πείρα µα̋ διδάσκει ότι αν η τοπική αυτοδιοίκηση αναπτύσσει µε 
αυτό το πνεύµα την πολιτική τη̋ ω̋ δηµόσιο̋ και ω̋ κοινωνικό̋ θε-
σµό̋ τότε κατορθώνει όχι µόνο να στηρίζει αλλά και να αναδεικνύει 
την κοινωνική συλλογικότητα. Μπορεί όχι  µόνο να συµπαραστέκεται, 
αλλά και να πρωτοστατεί στα κοινωνικά κινήµατα και στι̋ παρεµβάσει̋ 
συλλογικών φορέων και πολιτών που αποσκοπούν στην ικανοποίηση 
κοινωνικών αναγκών και λειτουργιών. Η απαιτούµενη αποκέντρωση 
µπορεί να γίνει προοδευτική πράξη µόνον υπό αυτού̋ του̋ όρου̋.  

ε. Στο επίπεδο του περιβάλλοντο̋

Τα ζητήµατα που αφορούν την οικολογία και το περιβάλλον έχουν 
αναδειχθεί τα τελευταία κυρίω̋ χρόνια σε απολύτω̋ καθοριστικά. Στο 
πλαίσιο τη̋ πολιτική̋ µα̋ πρόταση̋ θεωρούµε ότι οι κύριε̋ κατευθύν-
σει̋ παρέµβαση̋ οφείλουν να είναι οι παρακάτω. 

1. Οι καταστροφικέ̋ πυρκαγιέ̋ του τελευταίου καλοκαιριού επιβάλλουν 
µια ολοκληρωµένη πολιτική αποτελεσµατική̋ θωράκιση̋ τη̋ χώρα̋ 
από ανάλογε̋ καταστροφέ̋ στο µέλλον και την προ̋ τούτο θεσµοθέτη-
ση ενιαίου φορέα για την αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών. Παράλ-
ληλα απαιτείται να µην αναθεωρηθεί το άρθρο 24 του Συντάγµατο̋, να 
δοθεί επιτέλου̋ λύση στο ζήτηµα των δασικών χαρτών, να ολοκληρωθεί 
η σύνταξη κτηµατολογίου, να επαναπροσδιοριστούν οι όροι δόµηση̋ και 
οι όροι συνύπαρξη̋ ανθρώπινη̋ δραστηριότητα̋ και οικιστικών ιστών µε 
τα δάση και το περιβάλλον, να δηµιουργηθεί χωριστό Υπουργείο Περι-
βάλλοντο̋ και να καλλιεργηθεί µια νέα αντίληψη και πρακτική ανάπτυξη̋ 
που θα προστατεύει τη φύση και θα τη σέβεται κυριολεκτικά. Στην ίδια 
κατεύθυνση, είµαστε αντίθετοι στην εκτροπή του Αχελώου και σε άλλα 
παρόµοια φαραωνική̋ έµπνευση̋ ψευδο-αναπτυξιακά έργα.

Σε ότι αφορά ειδικότερα τι̋ πληγείσε̋ από τι̋ πυρκαγιέ̋ περιοχέ̋, 
απαιτείται ένα ολοκληρωµένο σχέδιο οικολογική̋ θωράκιση̋ και οι-
κονοµική̋ και παραγωγική̋ ανασυγκρότηση̋ ώστε οι περιοχέ̋ αυτέ̋ 
να µυν ερηµωθούν, να µην ξεπουληθούν στα αρπακτικά συµφέρονται 
και να αναζωογονηθούν ολοκληρωµένα.   
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2. ∆εδοµένου ότι η ενδεδειγµένη αντιµετώπιση του προβλήµατο̋ των αποβλήτων, µέσα στο γενικότερο πλαί-
σιο διαχείριση̋ των φυσικών και ενεργειακών πόρων, είναι ένα εναλλακτικό παραγωγικό πρότυπο ¯εκείνο τη̋ 
καθαρή̋ παραγωγή̋¯, απαιτείται ο επανασχεδιασµό̋ των βιοµηχανικών προϊόντων και διεργασιών, µε ελαχι-
στοποιηµένη χρησιµοποίηση τοξικών, µε αποφυγή ενεργοβόρων διαδικασιών και σπατάλη φυσικών πόρων. Ο 
προσανατολισµό̋ αυτό̋ αλλάζει όχι µόνο την ποσότητα και την ποιότητα των παραγοµένων αποβλήτων αλλά 
και την παραγωγική διαδικασία, τι̋ σχέσει̋ των παραγωγών µε το προϊόν του̋ και τα καταναλωτικά πρότυπα 
των πολιτών. 

3. Απαιτείται ένα άλλο ενεργειακό σύστηµα που θα αναδιαρθρώνει το υπάρχον παραγωγικό και καταναλω-
τικό µοντέλο, µε προτεραιότητε̋  στην αξιοποίηση των τεραστίων δυνατοτήτων εξοικονόµηση̋ ενέργεια̋ και 
την ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργεια̋ και όχι  την «απελευθέρωση» τη̋ αγορά̋ ενέργεια̋ προ̋ 
όφελο̋ των ιδιωτικών συµφερόντων. Αυτό το ενεργειακό σύστηµα είναι  αναγκαίο προκειµένου να αντιµετωπι-
στούν οι ραγδαία επιδεινούµενε̋ επιπτώσει̋ του υπάρχοντο̋ συστήµατο̋ (ατµοσφαιρική ρύπανση, κλιµατικέ̋ 
αλλαγέ̋) ενώ είναι ταυτόχρονα τεχνικά και οικονοµικά εφικτό. 

Σηµειώνουµε ότι η ανάπτυξη των εγκαταστάσεων ανανεώσιµων πηγών ενέργεια̋ οφείλει να γίνεται πάντο-
τε µε σεβασµό στη φέρουσα ικανότητα των τοπικών οικοσυστηµάτων ώστε να µην δηµιουργούνται πρόσθετα 
περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά προβλήµατα, ιδιαίτερα στι̋ κοινωνίε̋ τη̋ περιφέρεια̋. Σηµειώνουµε επίση̋ 
ότι πρέπει να αντιµετωπιστούν µε τα κατάλληλα µέτρα οι καθαρά κερδοσκοπικέ̋ τάσει̋ που ήδη φαίνονται να 
αναπτύσσονται µε επίκεντρο την αγορά ανανεώσιµων πηγών ενέργεια̋. 

4. Απαιτείται εναλλακτικό̋ συνολικό̋ συγκοινωνιακό̋ σχεδιασµό̋, µε αποθάρρυνση τη̋ αυτοκίνηση̋ και 
ταυτόχρονη επέκταση και βελτίωση των δηµόσιων µέσων συλλογική̋ µεταφορά̋ και ιδιαίτερα των µέσων στα-
θερή̋ τροχιά̋. Απαιτείται ο εκσυγχρονισµό̋ και η επέκταση του σιδηροδροµικού δικτύου τη̋ χώρα̋ ώστε η 
χώρα να αποκτήσει το συντοµότερο δυνατό πλήρε̋ ηλεκτροκίνητο δίκτυο ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Πόροι 
µπορούν να αντληθούν από το τέταρτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξη̋. 

5. Απαιτείται η προστασία των ελεύθερων χώρων και του πράσινου που έχουν αποµείνει στι̋ πόλει̋ (πρώην βιο-
µηχανικέ̋ εγκαταστάσει̋, στρατόπεδα) αλλά και η ανακούφιση των πυκνοδοµηµένων περιοχών. Η εντεινόµενη 
οικοδοµική υπερεκµετάλλευση και εµπορευµατοποίηση του αστικού χώρου καθιστά το ζήτηµα ιδιαίτερα επείγον. 

6. Τελικά απαιτείται η συνολικότερη αλλαγή του παραγωγικού και καταναλωτικού προτύπου. Η κλιµατική αλ-
λαγή και όλα τα οικολογικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα µπορούν να αντιµετωπιστούν µόνιµα και αποτε-
λεσµατικά µόνο σε αυτή τη βάση. 

στ. Στο επίπεδο τη̋ εξωτερική πολιτική̋

Ο ΣΥΝ είχε µονίµω̋ ανοιχτό ιδεολογικό και πολιτικό µέτωπο ενάντια στον εθνικισµό και την πατριδοκαπηλία, 
προβάλλοντα̋ συστηµατικά τι̋ αρχέ̋ τη̋ διεθνιστική̋ αλληλεγγύη̋, του σεβασµού των δικαιωµάτων όλων των 
λαών και τη̋ ειρηνική̋ επίλυση̋ των διαφορών µεταξύ κρατών. Η οργάνωση των διεθνών σχέσεων συνολικά 
οφείλει να διέπεται από µια πολυδιάστατη αντίληψη για την ειρήνη και την ασφάλεια. Ο ΟΗΕ καλείται να παίξει 
σηµαντικό ρόλο σε αυτήν την κατεύθυνση εφόσον αναβαθµίσει τι̋ λειτουργίε̋ τη̋ Γενική̋ του Συνέλευση̋ και 
προωθήσει τον εκδηµοκρατισµό του συνόλου των θεσµικών του οργάνων.  

Πρώτη προτεραιότητα µα̋ παραµένει πάντοτε η υπεράσπιση τη̋ ειρήνη̋. Κατά συνέπεια, πρώτιστο καθήκον 
µα̋ αποτελεί η ανάπτυξη ενό̋ πλατιού ενωτικού αντιπολεµικού και φιλειρηνικού κινήµατο̋ σε άµεση σύνδεση 
µε τα άλλα κοινωνικά κινήµατα. Η ανάπτυξη ενό̋ τέτοιου κινήµατο̋, µέσα από συγκεκριµένε̋ πρωτοβουλίε̋ 
που θα αποσκοπούν στην αποπυρηνικοποίηση, στην αποστρατικοποίηση και στον αφοπλισµό, είναι σήµερα ιδι-
αίτερα επείγουσα καθώ̋ η ευρύτερη περιοχή µα̋ ¯Βαλκάνια, Μεσόγειο̋, Μ. Ανατολή¯ υφίσταται τι̋ τραγικέ̋ 
συνέπειε̋ τη̋ νέα̋ παγκόσµια̋ τάξη̋ ενώ ταυτόχρονα η πυρηνική απειλή επιστρέφει στην Ευρώπη µέσω των 
σχεδίων για τη λεγόµενη «αντιπυραυλική ασπίδα». 

Σε αυτή τη βάση, αντιστεκόµαστε στον ατλαντισµό τη̋ εξωτερική̋ πολιτική̋ που ακολουθεί η κυβέρνηση 
τη̋ Ν.∆. και συνεπικουρεί το ΠΑΣΟΚ ζητώντα̋ όχι τη διεύρυνση αλλά την κατάργηση του ΝΑΤΟ, στηρίζουµε 
τη διαβαλκανική συνεργασία και την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Βαλκανίων, αλλά αρνούµαστε κα-
τηγορηµατικά κάθε συζήτηση για αλλαγή συνόρων στα Βαλκάνια.  Ειδικότερα, τασσόµαστε κατά τη̋ µονοµε-
ρού̋ ανεξαρτητοποίηση̋ του Κοσσόβου και υπέρ τη̋ συνέχιση̋ των διαπραγµατεύσεων για αµοιβαία αποδεκτή 
λύση στο πλαίσιο του ΟΗΕ. 
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Σε σχέση µε τα ζητήµατα εξωτερική  ̋πολιτική  ̋που αντιµετωπίζει άµεσα η χώρα: 

Εµµένουµε στην αταλάντευτη στήριξη τη̋ δικοινοτική̋-διζωνική̋ οµοσπονδία̋ και τη̋ ειρηνική̋ συµβίωση̋ 
των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, θεωρούµε ότι, εν όψει των κινδύνων για τη δηµιουργία νέων τετελεσµένων, 
πρέπει να αναληφθούν νέε̋ πρωτοβουλίε̋ για την επίλυση του Κυπριακού και υποστηρίζουµε την υποψηφιό-
τητα Χριστόφια στι̋ επερχόµενε̋ προεδρικέ̋ εκλογέ̋ στην Κύπρο.

Ζητούµε άµεση λύση µε σύνθετη ονοµασία και γεωγραφικό προσδιορισµό του ζητήµατο̋ τη̋ ονοµασία̋ τη̋ 
ΠΓ∆Μ ¯πράγµα που ο ΣΥΝ είχε προτείνει εδώ και 15 χρόνια¯ κρατάµε ανοιχτό το µέτωπο ενάντια στον εθνικι-
σµό και τον αλυτρωτισµό, από όποια πλευρά κι αν προέρχονται, και αρνούµαστε κατηγορηµατικά την ανάδειξη 
του λεγοµένου «Σκοπιανού» σε µείζον θέµα τη̋ εξωτερική̋ πολιτική̋ τη̋ χώρα̋. Ταυτόχρονα υποστηρίζουµε 
ότι πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίε̋ για την οικοδόµηση εµπιστοσύνη̋ και για την πολύµορφη προσέγγι-
ση και συνεργασία µεταξύ τη̋ ΠΓ∆Μ και τη̋ Ελλάδα̋.  

Επιδιώκουµε να αρθούν οι διαφορέ̋ µα̋ µε την Τουρκία στη βάση διαλόγου που θα εδράζεται στο διεθνέ̋ 
δίκαιο και θα οδηγεί στη δραστική µείωση των στρατιωτικών δαπανών και των εξοπλισµών και στι̋ δύο χώρε̋ 
και στηρίζουµε την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων µε τη γείτονα µέσα από πρωτοβουλίε̋ που µπορούν να αναλη-
φθούν σε όλα τα επίπεδα. Ζητούµε τη συνέχιση τη̋ ενταξιακή̋ πορεία̋ τη̋ Τουρκία̋ στην Ε.Ε. µε τήρηση των 
ευρωπαϊκών κριτηρίων περί εκδηµοκρατισµού και περί κατοχύρωση̋ των ανθρώπινων, πολιτικών, κοινωνικών 
και µειονοτικών δικαιωµάτων.  

Ο δρόµο̋ για την ειρήνη σε όλον τον κόσµο περνάει σήµερα µέσα από την ειρήνη στη Μ. Ανατολή, τον τερµατισµό 
τη̋ κατοχή̋ του Ιράκ και τη̋ Παλαιστίνη̋, τη δηµιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτου̋ δίπλα στο Ισραήλ στα 
σύνορα του 1967, των επαναπατρισµό των προσφύγων,  και την ανακήρυξη τη̋ περιοχή̋ σε αποπυρηνικοποιηµένη 
ζώνη. Ο δρόµο̋ αυτό̋ οδηγεί σε µια Μεσόγειο ειρηνική, χωρί̋ ξένε̋ βάσει̋ και στρατού̋ κατοχή̋, τόπο φιλία̋ και 
ισότιµη̋ συνεργασία̋, όπου το σηµερινό χάσµα Βορρά Νότου θα είναι γεφυρωµένο.    

ζ. Στο επίπεδο του αποδήµου ελληνισµού

Ο ΣΥΝ δεν µπορεί παρά να έχει ιδιαίτερη µέριµνα για του̋ συµπατριώτε̋ µα̋ που βρέθηκαν να ζουν και να ερ-
γάζονται σε διάφορε̋ χώρε̋ του εξωτερικού ω̋ αποτέλεσµα των οικονοµικών και κοινωνικών προβληµάτων που 
γνώρισε και γνωρίζει η χώρα, αλλά και των πολιτικών διωγµών που γνώρισαν γενιέ̋ ολόκληρε̋ αριστερών.  

Έτσι απαιτείται: 

1. Η ενίσχυση τη̋ παρουσία̋ του ΣΥΝ ανάµεσα στου̋ συµπολίτε̋ µα̋ που ζουν στι̋ χώρε̋ του εξωτερικού, πα-
ρουσία̋ που θα αντιτάσσεται στη λογική του γκέτο και τη̋ αυτοαποµόνωση̋ αλλά και στη λογική τη̋ πλήρου̋ 
πολιτισµική̋ αφοµοίωση̋ και εξαφάνιση̋.

2. Η σύσφιξη των σχέσεων του απόδηµου ελληνισµού µε τι̋ οικονοµικέ̋, αυτοδιοικητικέ̋, πολιτισµικέ̋ και 
προοδευτικέ̋ πολιτικέ̋ πραγµατικότητε̋ των χωρών υποδοχή̋.  

3. Ο εκσυγχρονισµό̋ των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και η ενίσχυση τη̋ υλικοτεχνική̋ υποδοµή̋ τη̋ ελ-
ληνόγλωσση̋ εκπαίδευση̋.

4. Η στήριξη των ελληνικών πολιτισµικών παραδόσεων και των δεσµών µε την Ελλάδα.

5. Η ενίσχυση τη̋ οργανωµένη̋ έκφραση̋ του απόδηµου ελληνισµού και η αποφυγή τη̋ διαλυτική̋ οργανω-
τική̋ του πολυδιάσπαση̋. 

6. Η στήριξη τη̋ οργανωτική̋ και οικονοµική̋ ανεξαρτησία̋ του από κάθε κυβερνητικό, κοµµατικό ή άλλο κέντρο.  

7.  Η δηµιουργία ουσιαστικών προϋποθέσεων για την οµαλή επανένταξη των παλιννοστούντων Ελλήνων στην 
νέα σύγχρονη ελληνική πραγµατικότητα. Συγκεκριµένα, αυτό σηµαίνει διασφάλιση των ασφαλιστικών δικαιω-
µάτων που αποκτήθηκαν εκτό̋ Ελλάδα̋, στήριξη σε όσου̋ επιθυµούν να εργασθούν, ταχύρρυθµη εκπαίδευση 
στου̋ ίδιου̋ και τα παιδιά του̋, διευκόλυνση για την εύρεση πρώτη̋ κατοικία̋, ειδικά δάνεια για επιχειρηµατι-
κή δραστηριότητα και κάθε τι που θα κάνει πιο εύκολη την επιστροφή στην ιδιαίτερη πατρίδα.
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4. Σύνοψη
Είναι προφανέ̋ ότι η εναλλακτική προγραµµατική µα̋ πρόταση, οι άξονε̋ που τη δοµούν και τα µέτωπα πάλη̋ 
που εντοπίζουµε, δεν µένουν στο επίπεδο τη̋ απλή̋ καταγγελία̋ αλλά συγκρούονται απτά µε τον νεοφιλε-
λευθερισµό και τι̋ κυβερνητικέ̋ επιλογέ̋ προτείνοντα̋ συγκεκριµένε̋ λύσει̋ στα πραγµατικά προβλήµατα 
τη̋ χώρα̋.  Θεωρούµε ότι η εναλλακτική προγραµµατική µα̋ πρόταση συνιστά ταυτόχρονα χρήσιµο εργαλείο 
που βοηθά τι̋ αναγκαίε̋ πολιτικέ̋ συσπειρώσει̋ προκειµένου να διαµορφωθεί πληρέστερα και να ενισχυθεί 
περισσότερο το πολιτικό υποκείµενο που θα  ωθήσει στον ουσιαστικό µετασχηµατισµό τη̋ χώρα̋ στην κατεύ-
θυνση που περιγράψαµε. 

Η προγραµµατική εναλλακτική πρόταση του ΣΥΝ απευθύνεται τόσο στο κοινωνικό όσο και στο πολιτικό επίπεδο. 
Αφορά κοινωνικέ̋ και πολιτικέ̋ δυνάµει̋ όπω̋ και συλλογικότητε̋ κάθε µορφή̋, µπορεί να γίνει πεδίο γόνιµου δη-
µόσιου διαλόγου και ενεργών κοινωνικών πρωτοβουλιών, µπορεί να προκαλέσει τη συµµετοχή  πολιτών που διέπο-
νται από ανάλογε̋ ευαισθησίε̋ και έχουν αντίστοιχο προσανατολισµό σε όσα αφορούν τα µεγάλα ζητήµατα και προ-
βλήµατα τη̋ εποχή̋ και τη̋ χώρα̋. Επιδιώκουµε τη διαµόρφωση ενωτικών µετώπων πάλη̋, ώστε να αποκρουσθούν 
οι κυρίαρχε̋ επιλογέ̋, η κυρίαρχη οικονοµική, κοινωνική και  γεωστρατηγική πολιτική, ώστε να διαµορφωθούν οι 
εναλλακτικέ̋ προγραµµατικέ̋ προτάσει̋ για την ουσιαστική λύση των προβληµάτων.  

Η προγραµµατική εναλλακτική µα̋ πρόταση απευθύνεται πρώτα στον ΣΥΡΙΖΑ και στι̋ συνιστώσε̋ του, αλλά 
και σε όλο το εύρο̋ των δυνάµεων τη̋ Αριστερά̋ και τη̋ ριζοσπαστική̋ οικολογία̋, στου̋ ανένταχτου̋ και 
στι̋ µικρέ̋ πολιτικέ̋ ή συνδικαλιστικέ̋ συλλογικότητε̋, σε όλε̋ τι̋ αριστερέ̋ δυνάµει̋ που έχουν τη δική 
του̋ ιστορική διαδροµή και ιδεολογική ιδιαιτερότητα.  

Η προγραµµατική εναλλακτική µα̋ πρόταση απευθύνεται βεβαίω̋ και στο ΚΚΕ, του οποίου η ηγεσία αρ-
νείται σήµερα την ίδια την ιδέα τη̋ συνεργασία̋ και τη̋ κοινή̋ δράση̋ γιατί δεν θέλει να αποδεχτεί ότι τα 
αποτελεσµατικά µέτωπα πάλη̋ συγκροτούνται από διαφορετικέ̋ δυνάµει̋ καθεµιά από τι̋ οποίε̋ διατηρεί τι̋ 
ιδιαιτερότητέ̋ τη̋.
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Η προγραµµατική εναλλακτική µα̋ πρόταση απευθύνεται και στι̋ δυνάµει̋ και του̋ ενεργού̋ πολίτε̋ που 
µε τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο, συλλογικά ή ατοµικά, αποδεσµεύονται από σηµερινέ̋ ιδεολογικέ̋ και προ-
γραµµατικέ̋ απόψει̋ τη̋ ηγεσία̋ του ΠΑΣΟΚ, αναζητούν κοινού̋ στόχου̋ και επιδιώκουν κοινού̋ αγώνε̋ µε 
τι̋ δυνάµει̋ τη̋ Αριστερά̋. 

Τέλο̋, η προγραµµατική εναλλακτική µα̋ πρόταση απευθύνεται σε κάθε πολίτη, σε κάθε άντρα ή γυναίκα 
τη̋ χώρα̋, σε κάθε νέο και νέα, ζητώντα̋ του να σκεφτεί, να προβληµατιστεί, να συζητήσει, να µα̋ ασκήσει 
την κριτική του, να συµµετάσχει στι̋ πρωτοβουλίε̋ µα̋ και να συστρατευθεί µαζί µα̋. Η προοπτική που επι-
διώκουµε να υπηρετήσουµε και οι  στόχοι που επιδιώκουµε να πετύχουµε δεν ανήκουν σε µα̋. Ανήκουν σε 
όλου̋.   
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VI.
Οι αυξηµένε̋ ευθύνε̋ που αναλαµβάνει ο ΣΥΝ µετά τη σχετική εκλογική επιτυχία του επιβάλλουν να σκε-
φτούµε ξανά τον ρόλο και τι̋ λειτουργίε̋ του κόµµατό̋ µα̋ και να προωθήσουµε τα µέτρα και τι̋ αλλαγέ̋ που 
απαιτούνται. 

Οφείλουµε κατ’ αρχά̋ να αναγνωρίσουµε ότι η σηµερινή πραγµατικότητα στο κόµµα χαρακτηρίζεται από µει-
ωµένη συµµετοχή των µελών στη ζωή και τη δράση των οργανώσεων ¯όπω̋ και από σχετικά µικρή συµµετοχή 
στα κοινωνικά δρώµενα¯ από τον χαλαρό τρόπο λειτουργία̋ των πολιτικών κινήσεων και των νοµαρχιακών 
επιτροπών ¯πράγµα που υποβαθµίζει συχνά την πολιτική συζήτηση¯, από ελλείµµατα στην αµφίδροµη σχέση 
µελών¯ηγεσία̋,  και από τον σχετικά υψηλό ηλικιακό µέσο όρο των κοµµατικών µελών. 

Όλε̋ οι παραπάνω αδυναµίε̋ σχετίζονται στενά µε τη γενικότερη κρίση πολιτική̋ αντιπροσώπευση̋ που 
εκδηλώνεται στη χώρα µα̋, αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα, κρίση που επικεντρώνεται συχνά στην αµφι-
σβήτηση τη̋ ίδια̋ τη̋ έννοια̋ τη̋ κοµµατική̋ ένταξη̋. Η κρίση και η αµφισβήτηση αυτή έχει πολλέ̋ αιτίε̋. 
Πηγάζει από τον κυρίαρχο ατοµικισµό που προωθείται από όλε̋ τι̋ πλευρέ̋ και τη συνακόλουθη απαξίωση τη̋ 
συλλογική̋ δράση̋, πηγάζει από το γεγονό̋ ότι τα µεγάλα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια έχουν αναδειχθεί σε 
«συλλογικό διανοούµενο» νέα̋ µορφή̋, µε πολύ συγκεκριµένε̋ πολιτικέ̋ στοχεύσει̋ κάθε φορά, πηγάζει 
από το ότι οι «έρευνε̋ τη̋ κοινή̋ γνώµη̋» τείνουν να αντικαταστήσουν την διαπάλη των ιδεών, αποκρύπτοντα̋ 
συγχρόνω̋ τα πραγµατικά προβλήµατα, πηγάζει από το ότι η απλή διαχείριση τείνει να εξαφανίσει τη στρατη-
γική σκέψη και να υποκαταστήσει την πολιτική. Το συνολικό αποτέλεσµα είναι η καταφυγή στο σπίτι, η µείωση 
του ενδιαφέροντο̋ για τα κοινά, η απροθυµία κοινωνική̋ δραστηριοποίηση̋ και πολιτική̋ στράτευση̋. 

Οι γενικότερε̋ αυτέ̋ δυσκολίε̋ αντανακλώνται και στο κόµµα µα̋. Ενώ ασκούµε δικαίω̋ κριτική στα πα-
ραδοσιακά πρότυπα κοµµατική̋ οργάνωση̋, τόσο στο λεγόµενο «δηµοκρατικό συγκεντρωτισµό» όσο και στι̋ 
ασπόνδυλε̋ οργανωτικέ̋ µορφέ̋ τη̋ σοσιαλδηµοκρατία̋, δεν έχουµε ακόµη επαρκώ̋ εµβαθύνει και έµπρα-
κτα προωθήσει µορφέ̋ εσωτερική̋ οργάνωση̋ και λειτουργία̋ που να αντιστοιχούν τόσο στο στόχο που επι-
διώκουµε όσο και στα χαρακτηριστικά τη̋ εποχή̋ που διανύουµε. Αυτέ̋ οφείλουν να είναι µορφέ̋ που θα 
καθιστούν την κοµµατική ένταξη και την κοµµατική ζωή ελκυστικέ̋ και δηµιουργικέ̋ για όλου̋.

Με δεδοµένο ότι τα οργανωτικά ζητήµατα έφεραν πάντοτε και εξακολουθούν να φέρουν µεγάλο ιδεολογικό 
και πολιτικό φορτίο, η ανανέωση και ανασυγκρότηση του κόµµατο̋ που σήµερα απαιτείται δεν αποτελεί απλό 
τυπικό καθήκον. Αποτελεί ζήτηµα που οφείλει να αντιµετωπιστεί µε ώριµη σκέψη, βούληση και αποφασιστικό-
τητα. 

Με αυτά δεδοµένα, µπορούµε σήµερα να πούµε τα εξή̋: 

1. Επιµένουµε στην ύπαρξη ενεργών αυτόβουλων κοµµατικών οργανώσεων ̄ των πολιτικών κινήσεων του κόµ-
µατο̋¯  που θα συγκροτούν ένα πυκνό πολιτικό και οργανωτικό ιστό. Σε αυτή τη βάση, είµαστε αντίθετοι µε κάθε 
µορφή αρχηγικού κόµµατο̋ ή κόµµατο̋ που θα αθροίζει «παράγοντε̋», καριερίστε̋ τη̋ πολιτική̋ και αγαπη-
µένου̋ των µίντια. Οι αρχέ̋ τη̋ συλλογικότητα̋, τη̋ ισότητα̋ µεταξύ µα̋ και τη̋ συντροφική̋ αλληλεγγύη̋ 
οφείλουν να διέπουν απαρέγκλιτα τη λειτουργία του κόµµατο̋. Είµαστε επίση̋ αντίθετοι µε κοµµατικέ̋ µορφέ̋ 
πλαδαρέ̋ που εννοούν την πολιτική δράση και την κοµµατική ένταξη απλώ̋ ω̋ ευκαιριακή κατά καιρού̋ συµ-
µετοχή στη µία ή την άλλη ψηφοφορία. Τέλο̋, είµαστε αντίθετοι µε κάθε µορφή κόµµατο̋¯φρουρίου, µε κάθε 
αντίληψη που θέλει το κόµµα έναν απολύτω̋ πειθαρχηµένο µηχανισµό για το «πέρασµα τη̋ γραµµή̋». 

2. Το κόµµα αποτελεί για µα̋ τον πολιτικό οργανισµό των µελών του. Τα µέλη του κόµµατο̋ έχουν δικαίωµα 
και καθήκον να ενηµερώνονται λεπτοµερειακά για όλα τα ζητήµατα, να συνδιαµορφώνουν τι̋ απόψει̋ του̋ στι̋ 
κοµµατικέ̋ συζητήσει̋, να ενηµερώνουν όλα τα όργανα του κόµµατο̋ για τι̋ δικέ̋ του̋ απόψει̋,  να συµµετέ-
χουν ενεργά στην επεξεργασία και τη διαµόρφωση τη̋ πολιτική̋ του κόµµατο̋ σε όλα τα επίπεδα, µε µια λέξη 
να βουλεύονται. Σε αυτή τη βάση, οι πολιτικέ̋ κινήσει̋ και τα όργανα του κόµµατο̋ οφείλουν να λειτουργούν 
τακτικά και συστηµατικά, να τροφοδοτούν εξίσου τακτικά και συστηµατικά τα ανώτερα όργανα µε τι̋ απόψει̋ 
του̋ και να ενηµερώνονται όχι µόνο για τι̋ αποφάσει̋ των οργάνων αλλά και για όλε̋ τι̋ διαφορετικέ̋ από-
ψει̋ που διακινούνται στο κόµµα. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑ
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3. Η συνολική κοµµατική λειτουργία αποκτά την ουσία τη̋ µόνον όταν τροφοδοτείται από τη δηµιουργική σχέση 
τη̋ µε την κοινωνία. Είναι  αναντικατάστατη η ζωντανή σχέση του κόµµατο̋, των στελεχών και των µελών του 
µε τι̋ κοινωνικέ̋ δυνάµει̋ και τα κοινωνικά προβλήµατα, η άµεση, πρόσωπο µε πρόσωπο, επαφή των οργα-
νώσεων µε του̋ πολίτε̋, η ζωντανή παρουσία των κοµµατικών µελών στου̋ εργασιακού̋ χώρου̋, στον συν-
δικαλισµό, στι̋ δηµοτικέ̋ κινήσει̋ και παρατάξει̋, στου̋ µαζικού̋ φορεί̋, στα κοινωνικά δρώµενα εν γένει. 
Μόνον έτσι η κοµµατική οργάνωση µπορεί να γίνει ευαίσθητο̋ και αυθεντικό̋ δέκτη̋ νέων ρευµάτων και νέων 
τάσεων, όπω̋ και αµφίδροµο̋ αγωγό̋ ιδεών ανάµεσα στο κόµµα και στου̋ πολίτε̋. 

4. Το κόµµα οφείλει να εµπεδώσει και να ισχυροποιήσει την ιδεολογική και πολιτική του ταυτότητα. Αυτό 
σηµαίνει κατανόηση των κοινωνικών αναφορών µα̋ και γνώση τη̋ ιστορικότητα̋ που µα̋ έχει διαµορφώσει, 
σηµαίνει εµπέδωση των αξιών που διέπουν τη δράση µα̋ και των ιδεολογικών αρχών που πρεσβεύουµε, ση-
µαίνει θεωρητική εµβάθυνση σε όλα τα ζητήµατα που αφορούν το τόπο µα̋, την ιστορία του και τον πολιτισµό 
του, όπω̋ και σε όλα τα ζητήµατα που αφορούν την ιστορία των εργατικών και λαϊκών αγώνων και τον πολιτισµό 
των άλλων χωρών τη̋ Ευρώπη̋ και του κόσµου.  Οφείλουµε επιπλέον να κατανοήσουµε σε βάθο̋ τη νέα κατά-
σταση που έχει διαµορφώσει ο παγκοσµιοποιηµένο̋ νεοφιλελεύθερο̋ καπιταλισµό̋, τη συλλογική πείρα που 
έχει συσσωρευτεί σχετικά, τι̋ νέε̋ θεωρητικέ̋ κατευθύνσει̋ που ανοίγονται. Η τάξη και οι χρονικότητε̋ που 
διέπουν τέτοιε̋ θεωρητικέ̋ αναζητήσει̋ και επεξεργασίε̋ διαφέρουν από την τάξη και τι̋ χρονικότητε̋ που 
διέπουν την πολιτική δράση. Κατά συνέπεια, το κόµµα οφείλει να µεριµνήσει ώστε η τάξη και οι χρονικότητε̋ 
αυτέ̋ να αποκτήσουν τον προσίδιο βηµατισµό του̋ σε συνδυασµό µε τι̋ άλλε̋ δραστηριότητέ̋ του. Το ίδρυµα 
«Νίκο̋ Πουλαντζά̋» µπορεί να συµβάλει σηµαντικά σε µια τέτοια κατεύθυνση.

5. Στο κόµµα µα̋ έχουν καθιερωθεί οι τάσει̋ που αποτελούν ¯ή οφείλουν να αποτελούν¯ διακριτά ρεύµα-
τα ιδεών και προγραµµατικών επεξεργασιών µε τη δυνατότητα αναλογική̋ εκπροσώπηση̋ στα όργανα. Αυτό 
σηµαίνει πω̋ η διαφορετικότητα και ο πλουραλισµό̋ των απόψεων, η δυνατότητα κάθε µέλου̋ να εκφράζεται 
ανοιχτά, µόνο̋ ή µαζί µε άλλου̋, και να διεκδικεί την άποψη ή την απόχρωσή του είναι όχι µόνον ανεκτά αλλά 
και καλοδεχούµενα. Αυτό όµω̋ ταυτόχρονα σηµαίνει πω̋ η δίκαιη και δηµιουργική σύνθεση των διαφορετικών 
απόψεων, µια σύνθεση που δεν θα συσκοτίζει, αλλά θα εντοπίζει και θα αναδεικνύει τι̋ διαφορέ̋ προκειµέ-
νου να τεθούν στην κρίση όλων, οφείλει να είναι µόνιµο µέληµά µα̋. Μόνον υπό αυτού̋ του̋ όρου̋ η λειτουρ-
γία του κόµµατο̋ θα είναι πραγµατικά δηµοκρατική, οι απόψει̋ τη̋ πλειοψηφία̋ θα γίνονται σεβαστέ̋ και η όλη 
δράση του κόµµατο̋ θα αποβαίνει αποτελεσµατική.   

6. Οφείλουµε να αναγνωρίσουµε δύο πράγµατα. Πρώτον ότι, µε δεδοµένου̋ του̋ όρου̋ ίδρυση̋ του ΣΥΝ, η 
θεσµοθέτηση των τάσεων και η λειτουργία του κόµµατο̋ ω̋ πολυτασικού αποτέλεσε καθοριστικό παράγονται 
για τη διατήρηση τη̋ ενότητά̋ του µέχρι σήµερα. ∆εύτερον, ότι, λόγω αυτών των αφετηριακών καταβολών και 
µια̋ ιστορικά διαµορφωµένη̋ αρχική̋ δυσπιστία̋, οι τάσει̋ δεν άσκησαν πάντα τον ρόλο που του̋ είχε απο-
δώσει το καταστατικό του κόµµατο̋. Αυτέ̋ κάποιε̋ φορέ̋ λειτούργησαν αµυντικά και µηχανιστικά, µε όρου̋ 
περιχαράκωση̋ τη̋ τάση̋ και ενδοτασική̋ πειθαρχία̋, παρά µε όρου̋ που θα επέτρεπαν την εµβάθυνση των 
απόψεων και τη διευκρίνιση ψευδοδιαφορών και στερεοτύπων που απέρρεαν από παλιέ̋ αντιπαλότητε̋ προ̋ 
όφελο̋ του εντοπισµού των πραγµατικών διαφορών. Σήµερα, ιδιαίτερα µετά τι̋ εκλογέ̋, τα συναφή προβλήµα-
τα φαίνεται να έχουν εξοµαλυνθεί. Ωστόσο αυτό δεν σηµαίνει πω̋ οι τάσει̋ πρέπει να καταργηθούν. Όχι µόνον 
γιατί η καταστατική κατάργησή του̋ δεν θα έλυνε κανένα απολύτω̋ πρόβληµα αλλά και γιατί η συµφώνα µε το 
καταστατικό λειτουργία του̋ µπορεί να συµβάλει αποφασιστικά τόσο στον εµπλουτισµό όσο και στη σύνθεση 
των ιδεών στο κόµµα.  

7. Στο µέτρο που λαµβάνονται σοβαρά υπόψη τα παραπάνω, το κόµµα µα̋ είναι σε θέση να προχωρήσει σε οργανωτική 
εξόρµηση για τη στρατολόγηση νέων µελών. Αποφασιστική̋ σηµασία̋ είναι τα νέα µέλη να προέρχονται από τον ερ-
γατικό και τον αγροτικό χώρο, από του̋ εργαζόµενου̋ των 500 ευρώ, από του̋ µετανάστε̋, από τι̋ νέε̋ γυναίκε̋.  

8. Μείζον θέµα αποτελεί η ανάδειξη νέων στελεχών σε όλα τα επίπεδα καθοδήγηση̋ του κόµµατο̋. Ωστόσο 
αυτό το θέµα δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί ευκαιριακά, αποσπασµατικά και εκ των άνω. Η συλλογική εµπειρία 
του κόµµατο̋ έχει συγκροτήσει τα κριτήρια που οφείλουν να πληρούν τέτοια στελέχη (εµπέδωση των αξιών 
και των αρχών τη̋ Αριστερά̋, σταθερότητα στι̋ µεγάλε̋ επιλογέ̋ που διαµορφώνουν την διαφορετικότητά τη̋, 
συλλογικότητα, συντροφική αλληλεγγύη, άρνηση του παραγοντισµού και του αριβισµού, ταξική και κοινωνική 
συνείδηση, ικανότητα πολιτική̋ παραγωγή̋ κλπ) ενώ η πορεία του κόµµατο̋ και ιδιαίτερα τη̋ νεολαία̋ του τα 
τελευταία χρόνια έχει αναδείξει αρκετά ικανότατα νέα στελέχη που πληρούν µε το παραπάνω τα κριτήρια αυτά 
και µπορούν να αναλάβουν θέσει̋ σηµαντική̋ πολιτική̋ ευθύνη̋. Το πόσα, το ποια και το ποια θέση θα ανα-
λάβουν τα στελέχη αυτά δεν είναι βέβαια ζήτηµα γενικών καταστατικών µέτρων. 
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9. Εκτό̋ των παραπάνω, η οργανωτική ανασυγκρότηση του ΣΥΝ απαιτεί καλύτερη ανάπτυξη του κόµµατο̋ στου̋ 
εργατικού̋ χώρου̋, στι̋ λαϊκέ̋ γειτονιέ̋ και στην περιφέρεια, στενότερη σχέση του κόµµατο̋ µε κινήµατα που 
αναπτύσσονται ενάντια στη νεοφιλελεύθερη πολιτική και ολόπλευρη στήριξη του κόµµατο̋ στην ποιοτική και 
ποσοτική ανάπτυξη τη̋ νεολαία̋ του, ώστε αυτή να αποβεί µια µαζική αυτόνοµη αριστερή οργάνωση µε πανελ-
λαδική δικτύωση σε όλου̋ του̋ χώρου̋ σπουδών, αλλά ¯και τούτο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό¯ και σε όλου̋ 
του̋ χώρου̋ που εργάζονται σήµερα οι νέοι. Προκειµένου να προωθούνται και να ελέγχονται όλα τα παραπά-
νω, απαιτείται η αναβάθµιση του οργανωτικού γραφείου τη̋ Κεντρική̋ Πολιτική̋ Επιτροπή̋.
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ΕΙΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

5ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΝ
 

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ

Το «Κείµενο των θέσεων» εντοπίζει και περιγράφει αδρά την κρίση του νεοφιλελεύθερου καπιταλιστικού συ-
στήµατο̋ σε παγκόσµια κλίµακα και τι̋ εκφάνσει̋ αυτή̋ τη̋ κρίση̋ στη χώρα µα̋. Από την άλλη µεριά, το ίδιο 
κείµενο, εντοπίζει και περιγράφει αδρά την άνοδο των κοινωνικών και πολιτικών δυνάµεων που αντιστέκονται 
στον νεοφιλελεύθερο καπιταλισµό, διεκδικώντα̋ τον εφικτό «άλλο κόσµο», τον κόσµο του σοσιαλισµού µε 
δηµοκρατία και ελευθερία. 

Επιβεβαιώνονται οι εκτιµήσει̋ των Θέσεων σχετικά µε το πολιτικό σκηνικό που διαµορφώθηκε αµέσω̋ µετά 
τι̋ εκλογέ̋.

Η Ελλάδα έχει εισέλθει σε µια φάση µεγάλη̋ καµπή̋. Η κυβέρνηση τη̋ Ν.∆., που, λόγω εκλογικού νόµου 
απέσπασε οριακή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, βρίσκεται σε µία συνεχιζόµενη φθορά, η οποία –όλα δεί-
χνουν- ότι θα µεγαλώνει.

Οι ακραίε̋ νεοφιλελεύθερε̋ αντιλαϊκέ̋ πολιτικέ̋ τη̋ κυβέρνηση̋, οι οποίε̋ όλο και περισσότερο συνδέο-
νται µε αυταρχικέ̋ πρακτικέ̋ και την περιστολή δηµοκρατικών και ατοµικών δικαιωµάτων, σφραγίζονται δε από 
έντονη κοµµατικοποίηση του κράτου̋, την αδιαφάνεια στη διαχείριση του δηµόσιου χρήµατο̋, οξύνουν  δρα-
µατικά τα οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα, τροφοδοτώντα̋ έτσι επικίνδυνα αντιδηµοκρατικά και νοσηρά 
φαινόµενα στη δηµόσια ζωή.

Την ίδια ώρα από τη ραγδαία φθορά τη̋ κυβέρνηση̋, όχι µόνο δεν επωφελείται το ΠΑΣΟΚ, αλλά χάνει συ-
νεχώ̋ έδαφο̋.

Το κόµµα τη̋ αξιωµατική̋ αντιπολίτευση̋ µετά την µεγάλη ήττα των πρόσφατων εκλογών, βλέπει την επιρ-
ροή του να µειώνεται συνεχώ̋. Η συρρίκνωση τη̋ επιρροή̋ τη̋ Η Ν.∆. συνοδεύεται µε αντίστοιχη, ίσω̋ και 
µεγαλύτερη πτώση του ΠΑΣΟΚ.

Έχουµε εισέλθει σε µία νέα περίοδο πολιτική̋ ρευστότητα̋ και µεγάλων πολιτικών διεργασιών και ανακα-
τατάξεων, που τείνουν να αλλάξουν ριζικά το πολιτικό σκηνικό τη̋ µεταπολίτευση̋.

Το κυρίαρχο δικοµµατικό πολιτικό σύστηµα τη̋ µεταπολίτευση̋, όπω̋ εκφράστηκε µε την εναλλαγή στη 
διακυβέρνηση τη̋ χώρα̋ από τη Ν.∆. και το ΠΑΣΟΚ, παράγει έντονα φαινόµενα σήψη̋ και παρακµή̋, προκαλεί 
όλο και µεγαλύτερα κύµατα απογοήτευση̋ των πολιτών.

Η κατάσταση αυτή, όπω̋ διαµορφώνεται γενικά στον κόσµο και την Ευρώπη και όπω̋ φαίνεται να αλλάζει 
ραγδαία στη χώρα µα̋ θέτει επιτακτικά στην ηµερήσια διάταξη την ανάγκη να επεξεργαστούµε και να προβάλ-
λουµε µια συγκεκριµένη προοδευτική διέξοδο στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι στη χώρα 
µα̋, µια εναλλακτική πολιτική πρόταση.  Υπό προϋποθέσει̋, η πρόταση αυτή µπορεί να αποδειχθεί ω̋ ρεαλι-
στική προοπτική για το µέλλον τη̋ χώρα̋. 

Έχουµε επίγνωση ότι η επίτευξη αυτού του στόχου δεν είναι εύκολη. Το διεθνέ̋ οικονοµικό και πολιτικό 
περιβάλλον είναι εχθρικό, αλλά και ο εγχώριο̋ συσχετισµό̋ δυνάµεων δεν είναι ακόµη ευνοϊκό̋. Η στρατη-
γική του δηµοκρατικού δρόµου προ̋ το σοσιαλισµό µε δηµοκρατία και ελευθερία στην Ελλάδα αλλά και στην 
κλίµακα τη̋ Ευρώπη̋ θα περάσει από ρήξει̋ και διαρθρωτικέ̋ αλλαγέ̋, από νίκε̋ αλλά και πισωγυρίσµατα. 
Όσο όµω̋ ο ΣΥΝ και οι δυνάµει̋ τη̋ Αριστερά̋ στην Ελλάδα και την Ευρώπη παραµένουν σταθερά προσηλω-
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µένε̋ στι̋ κοινωνικέ̋ τάξει̋ και τα κοινωνικά στρώµατα που επιδιώκουν να εκφράσουν, όσο µετέχουν ενεργά 
µε όλε̋ του̋ τι̋ δυνάµει̋ στα κοινωνικά κινήµατα που αναπτύσσονται προ̋ αυτή την κατεύθυνση, όσο η στρα-
τηγική του̋ είναι καθαρή και αδιαπραγµάτευτη, όσο οι πρωτοβουλίε̋ του̋ είναι επιτυχηµένε̋ και βρίσκουν 
απήχηση, οι συσχετισµοί θα βελτιώνονται και ο στόχο̋ θα αποβεί εφικτό̋. 
Συγκεκριµένα απέναντι στην κατάσταση που διαµορφώνεται σήµερα, µπορούµε να πούµε τα παρακάτω: 

1.1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ.  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ    ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ο ΣΥΝ, στο πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ, αγωνίζεται για την ήττα τη̋ κυβέρνηση̋ τη̋ Ν∆ και τη̋ πολιτική̋ τη̋ και για 
µια σύγχρονη προοδευτική εναλλακτική λύση στη ζωή τη̋ χώρα̋ µε προοπτική το σοσιαλισµό µε δηµοκρατία 
και ελευθερία. 

Για τον ΣΥΝ η ήττα τη̋ κυβέρνηση̋ τη̋ Ν∆ είναι αναγκαία αλλά όχι και ικανή συνθήκη για µια προοδευτική 
διέξοδο. Η απάντηση στα µεγάλα προβλήµατα τη̋ χώρα̋ δεν είναι η αντικατάσταση τη̋ κυβέρνηση̋ τη̋ Ν∆ µε 
µια κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Όπω̋ απάντηση δεν µπορεί να είναι η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού µε νέα ή ση-
µερινά πολιτικά σχήµατα που θα συνεισφέρουν σε κυβερνήσει̋ συνεργασία̋  µε τη Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ εφόσον 
δεν υπάρχει αυτοδύναµη πλειοψηφία. 

Υπογραµµίζουµε ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσει̋ φερέγγυα̋ συνεργασία̋ µε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για 
µια ουσιαστική προοδευτική αλλαγή στην πορεία τη̋ χώρα̋. Το ΠΑΣΟΚ, και αναφερόµαστε στην ηγετική του 
διαµόρφωση, όχι µόνο δεν έχει βγάλει συµπεράσµατα από το κυβερνητικό παρελθόν του, το οποίο στην ουσία 
στηρίζει και περίπου εξυµνεί, αλλά και µε την πολιτική του ω̋ αξιωµατική αντιπολίτευση, παρά την ανάγκη να 
αντιπαλεύει την κυβέρνηση µε στόχο την επάνοδό του στην εξουσία, δεν εγκαταλείπει το νεοφιλελεύθερο 
πλαίσιο, ενώ σε µείζονα θέµατα λειτουργεί συναινετικά απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. 

Ο ΣΥΝ, όπω̋ και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ τη̋ κοινή̋ δράση̋ στου̋ κοινωνικού̋ αγώνε̋ και τα κινήµατα µε 
όλε̋ τι̋ πολιτικέ̋ δυνάµει̋ εκεί όπου µπορούν να συµπέσουν ή να συγκλίνουν οι θέσει̋ του̋. Υποστηρίζου-
µε ότι αυτοί οι αγώνε̋ µπορούν συγχρόνω̋ να αναδείξουν στίγµατα µια̋ άλλη̋ πολιτική̋ που θα προκαλέσει 
ρήξει̋ µε το νεοφιλελευθερισµό.

Η σηµερινή κρίση του ΠΑΣΟΚ, που εµφανίζεται ω̋ κρίση ηγεσία̋,  είναι πρώτα απ’ όλα και κυρίω̋ κρίση 
πολιτική̋ και επιλογών και συνδέεται, παρά τι̋ σηµαντικέ̋ ιδιοµορφίε̋ τη̋, µε τη γενικότερη κρίση που δια-
νύει η ευρωπαϊκή σοσιαλδηµοκρατία, η οποία µετεξελίχθηκε σε βραχίονα τη̋ αποδόµηση̋ του «κοινωνικού 
κράτου̋» και των εργασιακών σχέσεων στην Ευρώπη και σε στυλοβάτη του νεοφιλελεύθερου µοντέλου και 
του Ατλαντισµού στην ήπειρό µα̋. 

Η εµµονή τη̋ ηγεσία̋  του ΠΑΣΟΚ στο σύνολό τη̋, παρά τι̋ αντιπαραθέσει̋ και αποχρώσει̋ στο εσωτερικό 
τη̋, σε µια πορεία στήριξη̋ του κυρίαρχου συστήµατο̋, την φέρνει σε όλο και µεγαλύτερη αντίθεση µε µεγάλα 
τµήµατα τη̋ κοινωνική̋ βάση̋ τη̋ ακόµα και µε µέλη και στελέχη ή και συσπειρώσει̋ στο πλαίσιο του ΠΑΣΟΚ. 
Αυτή η αντίθεση θα διευρύνεται και θα βαθαίνει, σε συνθήκε̋ κρίση̋ των νεοφιλελεύθερων δογµάτων και 
οδυνηρών συνεπειών για τα πλατιά λαϊκά στρώµατα. Αυτό̋ είναι ο κύριο̋ λόγο̋ για τον οποίο η ραγδαία φθορά 
τη̋ κυβέρνηση̋ τη̋ Ν∆ συνοδεύεται µε αντίστοιχη ραγδαία υποχώρηση τη̋ επιρροή̋ του ΠΑΣΟΚ.  

Οι αρνητικέ̋ επιλογέ̋ τη̋ ηγεσία̋ του ΠΑΣΟΚ και η κρίση που προκαλούν στο κόµµα τη̋ αξιωµατική̋ αντι-
πολίτευση̋ κλονίζουν σοβαρά του̋ ιστορικού̋ δεσµού̋ του ΠΑΣΟΚ µε µεγάλα τµήµατα των εργαζοµένων, 
των µικροµεσαίων στρωµάτων και τη̋ αγροτιά̋,  που παραδοσιακά εκπροσωπούσε.   Γενικότερα, η φθορά τη̋ 
Ν∆ και η κρίση του ΠΑΣΟΚ προκαλούν ένα µεγάλο κενό πολιτική̋ εκπροσώπηση̋ όλο και ευρύτερων λαϊκών 
στρωµάτων τη̋ ελληνική̋ κοινωνία̋ που ήταν παραδοσιακά τοποθετηµένα στου̋ δύο πόλου̋ του δικοµµατι-
σµού ή επέλεγαν κατά καιρού̋ µεταξύ των δύο αυτών κοµµάτων. Ο ΣΥΝ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν µια µεγάλη ευκαι-
ρία στι̋ νέε̋ συνθήκε̋ έκρηξη̋ των κοινωνικών προβληµάτων και των µεγάλων αδιέξοδων να απευθυνθούν 
σε αυτά τα στρώµατα τη̋ κοινωνία̋ µα̋ και να εργασθούν για νέε̋ µεγάλε̋ προοδευτικέ̋ ανακατατάξει̋ στην 
ελληνική κοινωνία που θα ενισχύσουν σηµαντικά την Αριστερά και θα δώσουν πνοή σε µια νέα ανάπτυξη των 
κοινωνικών αγώνων και κινηµάτων για άµεσε̋ θετικέ̋ λύσει̋ και µια προοδευτική διέξοδο.   
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1.2.  ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΙΠΟΛΙΣΜΟ - 

ΟΙ ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ

Ο ΣΥΝ ενδιαφέρεται και αγωνίζεται για προοδευτικέ̋ διεργασίε̋ και ανακατατάξει̋ προ̋ τ’ αριστερά στην 
πολιτική ζωή που θα αµφισβητούν το νεοφιλελευθερισµό, αλλά θεωρεί ότι  δεν θα προσφέρουν τίποτα το δια-
φορετικό στην πορεία τη̋ χώρα̋ νέα σχήµατα που πολιτικά θα λειτουργούν συµπληρωµατικά στο δικοµµατικό 
σκηνικό και θα εξυπηρετούν απλώ̋ την ανακαίνιση του ίδιου και των επιλογών του. 

Μπροστά στο ορατό, πλέον, ενδεχόµενο µη δυνατότητα̋ αυτοδύναµη̋ κυβέρνηση̋, το θέµα δεν είναι η εµ-
φάνιση νέων πολιτικών σχηµάτων ή, ακόµα περισσότερο, η ενίσχυση ετερόκλητων δυνάµεων που φιλοδοξούν 
ΝΑ λειτουργήσουν ω̋ υποστυλώµατα κυβερνητικών λύσεων τη̋ Ν∆ ή του ΠΑΣΟΚ για να διαιωνισθούν ή και 
για να καταστούν ακόµα συντηρητικότερε̋ οι πολιτικέ̋ τη̋ τελευταία̋ δεκαπενταετία̋.

Κεντρική επιδίωξή µα̋ είναι η συνολική ήττα και ανατροπή  του δικοµµατικού πολιτικού συστήµατο̋ σε όφε-
λο̋ τη̋ Αριστερά̋. Βασικοί στόχοι τη̋ δράση̋ µα̋, οι οποίοι αποκτούν νέε̋ δυνατότητε̋ να πραγµατοποιηθούν 
το επόµενο διάστηµα, είναι η ήττα τη̋ κυβέρνηση̋ τη̋ Ν∆ και τη̋ πολιτική τη̋. Η αποδυνάµωση και η ήττα συ-
νολικά του δικοµµατισµού και των συναινετικών, επί τη̋ ουσία̋,  επιλογών του. Η ριζική αλλαγή του πολιτικού 
συσχετισµού των δυνάµεων µε τη µεγάλη ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ και την ανάδειξη τη̋ σύγχρονη̋ ριζοσπαστι-
κή̋ και οικολογική̋ Αριστερά̋ σε νέα καθοριστική δύναµη στην πολιτική ζωή µε πρωταγωνιστικό ρόλο στου̋ 
κοινωνικού̋ αγώνε̋ και τα κοινωνικά κινήµατα.  

1.3. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 

ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Στρατηγική επιλογή για τον ΣΥΝ ήταν και παραµένει η κοινή δράση και η συνεργασία, πέρα από διαφορέ̋, όλων 
των δυνάµεων τη̋ Αριστερά̋ και τη̋ ριζοσπαστική̋ οικολογία̋ στη χώρα µα̋ στη βάση των ώριµων µεγάλων 
κοινωνικών αιτηµάτων και ενό̋ κοινού σύγχρονου προοδευτικού προγράµµατο̋ µε σοσιαλιστική κατεύθυνση. 

Η ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ, ω̋ συµµαχικού πλαισίου ισότιµη̋ συνάντηση̋ διαφορετικών δυνάµεων τη̋ 
ριζοσπαστική̋ Αριστερά̋ και τη̋ αριστερά̋ τη̋ οικολογία̋, συνιστά ένα µεγάλο βήµα στην κατεύθυνση τη̋ κοι-
νή̋ δράση̋ και συνεργασία̋ όλου του φάσµατο̋ αριστερών και ριζοσπαστικών οικολογικών κοµµάτων, οργα-
νώσεων και κινήσεων. Το ενωτικό εγχείρηµα του ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιώνει ότι, παρά τι̋ δυσκολίε̋, είναι δυνατόν 
δυνάµει̋ του χώρου τη̋ Αριστερά̋ και τη̋ ριζοσπαστική̋ οικολογική̋ αντίληψη̋, οι οποίε̋ έχουν σηµαντικέ̋ 
διαφορέ̋, να συνεργαστούν δηµιουργικά και να συνδιαµορφώσουν προωθητικέ̋ πολιτικέ̋ και προγραµµατικέ̋ 
συνθέσει̋, χωρί̋ να χάνουν την αυτονοµία και την αυτοτέλειά του̋. Η πετυχηµένη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και η 
δυναµική που αναπτύσσει, επιβεβαιώνουν ότι η κοινή δράση και η συνεργασία τη̋ Αριστερά̋ όχι µόνο είναι 
δυνατή, αλλά συναντά όλο και µεγαλύτερη απήχηση µέσα στον αριστερό προοδευτικό κόσµο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να αποδείξει ότι επιδιώκει να πραγµατώσει µια άλλη σχέση τη̋ οργάνωση̋ µε τα κινήµα-
τα, µια άλλη σχέση των  πολιτών µε την πολιτική. Το εγχείρηµα του ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί ενεργή υποστήριξη για να 
αποκτήσει πολιτικο-οργανωτική υπόσταση, ριζοσπαστικό στίγµα και κοινωνική διεισδυτικότητα στου̋ αγώνε̋ 
που έρχονται. Η επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ θα κριθεί βεβαίω̋ στο πεδίο τη̋ πολιτική̋ και του κινήµατο̋ ταυτόχρονα, 
αλλά και στο οργανωτικό-πολιτικό επίπεδο. Η ανάγκη να δηµιουργηθούν τοπικέ̋ και κλαδικέ̋ επιτροπέ̋ πρω-
τοβουλία̋ είναι το στοίχηµα. Η τοπική και περιφερειακή υπόσταση του ΣΥΡΙΖΑ, οι πανελλαδικέ̋ συσκέψει̋ 
δεν είναι µόνο απαίτηση του ανένταχτου κόσµου που τον ακολουθεί, αλλά η ικανή και αναγκαία συνθήκη η πο-
λιτική συζήτηση να γίνει πραγµατικότητα και η εξωστρεφή̋ πολιτική πράξη γεγονό̋. Η πολιτική συζήτηση στα 
συλλογικά σώµατα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι βεβαίω̋ µόνο υπόθεση των ανένταχτων αλλά και των οργανωµένων 
στι̋ συνιστώσε̋ του.

Η δογµατική προσήλωση τη̋ ηγεσία̋ του ΚΚΕ όχι µόνο στην άρνηση τη̋ συνεργασία̋ αλλά και τη̋ κοινή̋ 
δράση̋ τη̋ Αριστερά̋, η εµµονή τη̋ σε παρωχηµένα πρότυπα σοσιαλισµού που παραπέµπουν στα αποτυχη-
µένα πειράµατα του «υπαρκτού» του προηγούµενου αιώνα, η προσπάθειά τη̋ να υψώσει τεχνητά διαιρετικά 
τείχη στου̋ κοινωνικού̋ αγώνε̋ στα κινήµατα και η εκτό̋ τόπου και χρόνου επιθέσει̋ στον ΣΥΝ µε τι̋ οποίε̋ 
επιχειρεί να τον παρουσιάσει ω̋ προέκταση του δικοµµατισµού, συνιστούν αδιέξοδε̋ πολιτικέ̋ που ευνοούν 
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το κυρίαρχό πολιτικό σκηνικό, ενώ συναντούν όλο και µεγαλύτερη δυσφορία µέσα στον κόσµο τη̋ αριστερά̋, 
ακόµα και στι̋ γραµµέ̋ του. 

Ο ΣΥΝ στο πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ, παρά τη στάση τη̋ ηγεσία̋ του ΚΚΕ, δεν θα παρακολουθήσει µια τακτική άγο-
νων και αποπροσανατολιστικών αντιπαραθέσεων στο χώρο τη̋ Αριστερά̋. Θα συνεχίσει να έχει ω̋ κύριο αντίπαλο 
την κυβερνητική πολιτική και συνολικά το δικοµµατισµό, όπω̋ θα συνεχίσει να εµµένει στην ιδέα τη̋ µεγάλη̋ συ-
µπαράταξη̋ τη̋ Αριστερά̋ και τη̋ αριστερή̋ οικολογία̋, για την ανατροπή του κυρίαρχου πολιτικού σκηνικού, την 
ήττα του δικοµµατισµού και των ακροδεξιών συµπληρωµάτων του, την ήττα τη̋ νεοφιλελεύθερη̋ συναίνεση̋ και τη 
νικηφόρα προοπτική των προοδευτικών και σοσιαλιστικών προταγµάτων στη χώρα µα̋ αλλά και την Ευρώπη. 

1.4. ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑΣ 

Υπεύθυνε̋ για τα κρισιακά φαινόµενα και τα αδιέξοδα που συσσωρεύονται στη χώρα, υπήρξαν οι «αυτοδύνα-
µε̋» κυβερνήσει̋ του ΠΑΣΟΚ και τη̋ Ν∆.

Η απάντηση στα αδιέξοδα δεν είναι να αντικατασταθούν οι χρεωκοπηµένε̋ κυβερνήσει̋ τη̋ Ν∆ και του 
ΠΑΣΟΚ µε κυβερνήσει̋ συνεργασία̋ κεντροδεξιά̋ ή και κεντροαριστερή̋ κατεύθυνση̋ σε οποιαδήποτε πα-
ραλλαγή. Ειδικότερα, όπω̋ έχει δείξει και η ευρωπαϊκή εµπειρία, οι κυβερνήσει̋ τη̋ Κεντροαριστερά̋ -µε 
συµµετοχή δυνάµεων τη̋ ριζοσπαστική̋ Αριστερά̋- όπου δοκιµάστηκαν, απέτυχαν και περιορίστηκαν στη δια-
χείριση τη̋ υπάρχουσα̋ κατάσταση̋. Όπω̋ απέτυχαν οι κυβερνητικέ̋ απόπειρε̋ συνεργασία̋ των δυνάµεων 
τη̋ ριζοσπαστική̋ Αριστερά̋ µε τα κατεστηµένα  σοσιαλιστικά και σοσιαλδηµοκρατικά κόµµατα. 

Ο ΣΥΝ θεωρεί ότι αυτό που έχει ανάγκη η χώρα είναι όχι µια κυβέρνηση  Κεντροαριστερά̋ ή µια κυβέρνηση 
συνεργασία̋ του ΠΑΣΟΚ µε την Αριστερά και ειδικότερα µε τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά µια εναλλακτική προοδευτική 
λύση Αριστερά̋ για την εφαρµογή ενό̋ σύγχρονου προοδευτικού προγράµµατο̋, στον αντίποδα του νεοφιλε-
λευθερισµού, µε κατεύθυνση το σοσιαλισµό µε δηµοκρατία και ελευθερία.  

Ο ΣΥΝ δεν είναι µόνο µια δύναµη αντιπολίτευση̋ στη Βουλή και στου̋ κοινωνικού̋ αγώνε̋, αν και από 
αυτή τη θέση έχει προσφέρει πολλά και µπορεί να προσφέρει ακόµα περισσότερα στον ελληνικό λαό και τη 
χώρα. Ο ΣΥΝ φιλοδοξεί να διαµορφώσει σε µια προοπτική του̋ όρου̋ και τι̋ προϋποθέσει̋ µια̋ εναλλακτική̋ 
προοδευτική̋ λύση̋ Αριστερά̋ στη χώρα, για την οποία ωριµάζουν γοργά οι οικονοµικέ̋ και κοινωνικέ̋ συν-
θήκε̋ ζωή̋ του̋. 

Για µια τέτοια λύση, εναλλακτική στα κεντροδεξιά και κεντροαριστερά σενάρια, µπορούν να συνεισφέρουν 
όλε̋ οι δυνάµει̋ τη̋ Αριστερά̋ και τη̋ ριζοσπαστική̋ οικολογία̋ στη χώρα µα̋, όπω̋ µπορεί  να συνεισφέ-
ρουν και δυνάµει̋ που προέρχονται από το σοσιαλιστικό χώρο και διαφοροποιούνται από τα αριστερά έναντι 
των επιλογών τη̋ ηγεσία̋ του ΠΑΣΟΚ. 

Γι’ αυτό άλλωστε ο ΣΥΝ υποστηρίζει σθεναρά, παρά τι̋ δυσκολίε̋, την υπόθεση τη̋ συνεργασία̋ των αρι-
στερών και ριζοσπαστικών οικολογικών δυνάµεων και θέλει να παρακινήσει ριζοσπαστικέ̋ αριστερέ̋ διεργα-
σίε̋ σον ευρύτερο πολιτικοκοινωνικό χώρο που εξέφρασε ή και εκφράζει το ΠΑΣΟΚ. 

Μια λύση Αριστερά̋ στη ζωή τη̋ χώρα̋ δεν είναι ένα µονόπρακτο έργο ή µια απλή εκλογική διαδικασία. Όπω̋ 
δεν είναι υπόθεση υποκειµενική̋ διάθεση̋ κάποιων ηγεσιών ή και απλών επικοινωνιακών εκφωνήσεων. 
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Η προοδευτική εναλλακτική λύση τη̋ Αριστερά̋ θα είναι πρώτα απ’ όλα αποτέλεσµα µια̋ ριζική̋ αλλαγή̋ 
του πολιτικού συσχετισµού, µια̋ νέα̋ ιδεολογική̋ και αξιακή̋ τοποθέτηση̋ τη̋ πλειοψηφία̋ του ελληνικού 
λαού, σκληρών κοινωνικών και ταξικών αναµετρήσεων, αναδιάταξη̋ σε ριζοσπαστική βάση του εργατικού συν-
δικαλιστικού κινήµατο̋, νικηφόρων αγώνων στο σήµερα  που θα φωτίζουν τι̋ νέε̋ προοπτικέ̋ του αύριο.

Κεντρικό̋ άξονα̋ η µεγάλη άνοδο̋ τη̋ δύναµη̋ του ΣΥΡΙΖΑ και τη̋ κοινωνική̋ του επιρροή̋ στο πλαίσιο 
µια̋ συνολική̋ ανόδου των κοινωνικών ταξικών αγώνων και κινηµάτων στη χώρα. 

Ο δρόµο̋ για το κόµµα µα̋ είναι σαφή̋. Εµβάθυνση και εµπλουτισµό̋ των ριζοσπαστικών αριστερών χα-
ρακτηριστικών του, µεγαλύτερη αγκύρωση στα κατώτερα κοινωνικά στρώµατα και οµάδε̋ του πληθυσµού, ενί-
σχυση τη̋ ενότητα̋ τη̋ ριζοσπαστική̋ Αριστερά̋ και του µοναδικού τη̋ ρόλου ω̋ πραγµατική̋ έκφραση̋ τη̋ 
κοινωνική̋ αντιπολίτευση̋. Έχουµε, άλλωστε, οικοδοµήσει πια µια φυσιογνωµία που είναι αναγνωρίσιµη ω̋ 
διακριτή στο πολιτικό πεδίο. Ο διεθνισµό̋, ο αντικαπιταλισµό̋, η οικολογία, ο φεµινισµό̋, ο αντιρατσισµό̋, η 
προσπάθεια σύνδεση̋ τη̋ αντινεοφιλελεύθερη̋ πάλη̋ µε µια συνεκτική πρόταση σοσιαλιστικού µετασχηµατι-
σµού, η επιµονή στην ευρωπαϊκή προοπτική ω̋ το ευρύτερο πεδίο που θα κριθεί και το µέλλον του σοσιαλισµού 
στη χώρα µα̋, δίνουν στο χώρο µα̋ µια σαφή, εξαιρετικά ριζοσπαστική, αριστερή ταυτότητα, πολύ ελκυστική 
για µεγάλα τµήµατα τη̋ ελληνική̋ κοινωνία̋ που κατανοούν όλο και περισσότερο πω̋ το νεοφιλελεύθερο 
πρόγραµµα, όπω̋ εκφωνείται και εφαρµόζεται από Νέα ∆ηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ, δεν κάνει άλλο από το να 
επιδεινώνει τι̋ συνθήκε̋ και να απαξιώνει τη ζωή.

Όσο πιο µεγάλη η εκλογική δύναµη και πολιτική και κοινωνική επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ, όσο κερδίζουν έδαφο̋ 
οι ιδεολογικέ̋ προγραµµατικέ̋ αξίε̋ του, τόσο πιο κοντά θα έρχονται οι ιδέε̋ τη̋ συνεργασία̋ των αριστερών 
δυνάµεων, τόσο πιο ουσιαστικέ̋ θα γίνονται οι ευρύτερε̋ αριστερέ̋ προοδευτικέ̋ ανακατατάξει̋ στο λεγόµε-
νο σοσιαλιστικό χώρο.  

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ: 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το περιεχόµενο τη̋ προοδευτική̋ εναλλακτική̋ λύση̋ που διεκδικούµε δεν είναι µια επανάληψη ή µια πιο 
σύγχρονη εκδοχή των σοσιαλδηµοκρατικών µοντέλων διαχείριση̋ του καπιταλισµού που εφαρµόστηκαν σε 
σειρά από ευρωπαϊκέ̋ χώρε̋. ∆εν αποτελεί µια απόπειρα κοινωνικότερη̋ διαχείριση̋ του καπιταλισµού, εγ-
χειρήµατα που κατά καιρού̋ δοκιµάστηκαν, δεν µπόρεσαν να έχουν διάρκεια και βιωσιµότητα και προκάλεσαν 
σειρά ανισορροπιών και απέτυχαν.

Η προοδευτική µα̋ πρόταση, όπω̋ αναφέρεται στο Κείµενο των Θέσεων, είναι µια πρόταση περιορισµού και 
τελική̋ εξάλειψη̋ των εκµεταλλευτικών καπιταλιστικών σχέσεων µε στρατηγικό στόχο µια κοινωνία χωρί̋ εκ-
µετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και µια̋ νέα̋ ισορροπία̋ του ανθρώπου µε τη φύση και το περιβάλλον. 

Η προοδευτική εναλλακτική λύση που διεκδικούµε δεν είναι ένα µονόπρακτο έργο, ούτε αποτέλεσµα αδια-
τάρακτων εκλογικών περιπάτων µε την παθητική απλώ̋ ψήφο τη̋ πλειοψηφία̋ του ελληνικού λαού. 

Αποτελεί, αντίθετα, µια πρόταση συµµετοχή̋ και ενεργοποίηση̋ του κόσµου τη̋ εργασία̋ και τη̋ πλειοψη-
φία̋ του ελληνικού λαού για τη συνδιαµόρφωση των εξελίξεων. Μια διαδικασία κοινωνικών αγώνων, ταξικών 
αναµετρήσεων και ανάπτυξη̋ πολύµορφων κινηµάτων που θα µετασχηµατίζουν δηµοκρατικά και σε βάθο̋ το 
Κράτο̋, του̋ θεσµού̋, την οικονοµία, την κοινωνία και τι̋ σχέσει̋ του̋ µε το περιβάλλον. 

Η προοδευτική εναλλακτική λύση που διεκδικούµε είναι στενά συνυφασµένη µε τον αγώνα για µια άλλη 
κοινωνική και οικολογική Ευρώπη των εργαζοµένων, τη̋ προόδου και του σοσιαλισµού. Η δική µα̋ προοδευ-
τική πρόταση και πολύ περισσότερο ο σοσιαλισµό̋ δεν είναι απλά µια στενά εθνική υπόθεση, αλλά στρατηγική 
µε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο ορίζοντα.

Ο ΣΥΝ στο επόµενο διάστηµα αναλαµβάνει τη δέσµευση  να ανοίξει µια πλατιά συζήτηση, και όχι µόνο στο 
κόµµα και στο πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ, προκειµένου να επεξεργαστεί και να διαµορφώσει πιο συγκεκριµένα και 
αναλυτικά τι̋ εναλλακτικέ̋ προγραµµατικέ̋ του θέσει̋.
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